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VOORREDE.

Een college over de Historia propagatiunis réligionis Christianae werd, omdat

daarin voortaan examen afgenomen zou worden, ten jare 1878 op de „Series

lectionum” onzer Universiteiten aangekondigd ‘). Dewjjl mij door de Algem.

Synode der Ned. Hervormde Kerk het onderwijs in dit vak was opgedragen

achtte ik het wenscheljjk allereerst een overzicht te geven van hetgeen hier

te lande voor de uitbreiding van Gods Koningrijk verricht werd. Aan het Ned.

Zend. Oen. toegekomen werd het mij duidelijk dat de Extract Acten en de

Handelingen des Oenootschaps (zie p. 24 vlg.) moesten geraadpleegd, en ik

verzocht dus in Pebr. ’81 aan de „Uitvoerende Commissie” van het Gen. een

exemplaar van deze ten gebruike te mogen ontvangen.

Primo Maart d. a. v. ontving ik bericht dat aan mijn verzoek niet kon voldaan

worden omdat de Algemeene Bepalingen „het gebruik der E. A. alleen ver-

gunnen aan Bestuurders enz.” Dit was mij niet onbekend maar — ik was toch

lid des Oen., had geen directeurschap afgewezen, en, dewijl ik niet vroeg om

uit die stukken iets te doen drukken, doch slechts om er gebruik van temaken

ten einde behoorlijk college te kunnen geven en langs dien weg bekendheid

met — en belangstelling in het werk des Gen. te bevorderen, bevreemdde het

mij zeer dat men zich zoo aan de letter der wet hield. Ds. van Hoëvell te

Batavia werd in ’46 royaler behandeld, want toen hij een dergelijk verzoek deed

kreeg hij ten minste nog de Extract Acten sedert ’44, alsmede toezegging voor

hetgeen verder verschijnen zou *).

Nu was een lid der „Uitv. Comm.” wel zoo vriendeljjk te schrijven dat ik

mij zelf den weg tot de begeerde bronnen zou kunnen banen doch voor het aan-

vaarden van een directeurschap te mijnen bate gevoelde ik niet den minsten

lust en — hielp mij dus zoo goed en kwaad zulks kon.

Gelukkig klopte ik bij enkele ruimhartige directeuren niet te vergeefs aan.

*) Reeds in ’4I kondigden prof. Hofstede de Guoot alhier en prof. v. Gordt
te Leiden een college over de zending op de „Seiies” aan. Hoelang het er op bleef

is ons onbekend. E. A. ’41 p, 120. Handel. ’4I p. 23; ’42 p. 40.

E. A. ’46 p. 184.



X VOORREDE.

Reeds in '81 leende de heer v. V. mij enkele jaargangen der sedert ’48 ver-

schenen Acten en toen ik in ’84 op eene verkooping te Utrecht in ’t bezit

kwam van de Acten ’58—’74 gaf hjj, ofschoon wetende dat er reeds hoekenloof

aan ’t ontspruiten was, verlof uit zijne collectie het ontbrekende aan te vullen

iets waartoe ook de direct, v. T. mjj enkele jaargangen van de Acten afstond.

Dewijl zijn collega R. de vriendelijkheid had de na ’70 verschenen Acten, welke

(zie p. 26) zgn eigendom waren, over te doen en in dit hulpbetoon bleet vol-

harden tot heden toe, begonnen de bronnen voor het Tweede tjjdvak er vrij

compleet uit te zien.

Met die voor het Eerste was het echter treurig gesteld, doch het jaar ’84

gaf ook in dezen uitkomst, want de heer V., dien ik in onze hofstad ontmoette

en die van mijn plan vernomen had, beloofde mjj de E. A. van 1798— 18 . .

.

Dankbaar nam ik Z. Eerw’s aanbod aan en was de Utrechtsche universiteits

bibliotheek mij het volgend jaar ook vóór in het koopen van de daar aangeboden

Handelingen van 1798— 1837, deze kwamen nu toch onder bereik.

Wat eerst eene teleurstelling was bleek nu een voordeel te wezen, want

aan het Gen. niets te danken hebbende, had ik het ook in niets te ontzien

en vrij als de wind doch niet zoo veranderlijk heb ik een tiental jaren één

koers gehouden.

In ’91 achtte ik het betamelijk de „Uitv. Commissie” die in ’87, op mijn

verzoek, 15 jaarg. der in later tijd verschenen Maandberichten voor de Kerke-

Ijjke bibliotheek alhier afgestaan had, van de op zicht zijnde uitgaaf te moeten

kennis geven. Mij gewerd een brief waarin alweer op de „Bepalingen” gewezen

en het afgekeurd werd dat ik mij niet als mededirecteur recht had verworven

van die stukken gebruik te maken, terwijl het niet slechts in dat schrjjven

maar ook in do Extract Acten ’91 p. 134 betreurd werd: dat ik mij niet tot

de „Uitv. Comm.” om inlichtingen gewend had, daar zij mij dan „gaarne hadden

aangeboden gebruik te maken van het archief.” Wat die archiefstukken aangaat

merk ik op dat do behoefte daaraan door mij, voor mijn kader, zelden gevoeld

werd (p. 567), en dewijl in ’64 en ’73 van Genootschapszijde verzekerd werd dat

men op grond van al de gedrukte stukken zeer wel „een oordeel over het geheel”

kan opmaken en het oordeel dan „niet bezijden de waarheid (zal) kunnen zijn” ')

heb ik mij over dat gemis misschien wel te gemakkelijk heen gezet. Doch ook

al ware zulks juist andersom geweest, als eens gedrukte bescheiden geweigerd zijn

om er over te spreken
,

grenst het m. i. aan onbescheidenheid naar ongedrukte

te vragen, nog wel met het doel er voor de pers gebruik van te maken. Dewijl

de toon van den brief overigens welwillend en het Zendelingshuis mij nog on-

bekend was, verzocht ik in Nov. ’91 eens inspectie in loco te mogen houden.

Op heusche wijze ontvangen, verklaarde ik beslist geen verlof tot de uitgaaf te

komen vragen
,
maar toch wel te willen vernemen of er waarljjk bezwaren tegen

het verschijnen eener Geschiedenis des Gen. buiten hetzelve om
,
bestonden. Het

*) Verslag *64 p. 51. Meded. XVII p. 6.
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bleek dat ze er niet, althans voor mij niet waren, ja dat men zelfs inzag hoe zulk

een werk eigenaardige verdiensten kon hebben, en gaarne wil ik erkennen dat

het bezoek ook bjj mij eene aangename herinnering heeft achtergelaten ‘).

Zoo verschijnt dan eindelijk eene Geschiedenis van het Ned. Zend. Genootschap.

Eindelijk
,

zeggen wjj
,
want reeds in ’22 werd er eene Comm. voor benoemd

die na 2 jaar ontbonden werd *). Het N. Z. Gen. in zijn willen en werken van

J. Craandijk (’69) met welke blijdschap ook tegengezien, bleek, hoe goed ook op

zich zelf, een „boekje” ’t welk slechts „een deel van de omtrekken” welke noodig

waren leverde^), en van de belofte door Hiebink bjj zijn aftreden gedaan nl.

de geschiedenis onzer zending sedert haar ontstaan na te gaan en met Java

te beginnen"') is niets gekomen. Voegen we hieraan toe dat men reeds in ’42

zeker Stukje het N. Z. Gen. in ’41 in ’t Engelsch deed vertalen, om buitenaf

wat bekend te worden; in ’78 een Engelschman om „een kort resumé” van zijn

geschiedenis verzocht; in Duitschland er over geklaagd werd dat men zoo moei-

lijk van ’s Genootschaps werk op de hoogte kon komen, iets waarvoor de vele,

te verschoonen, onjuistheden in Bürkhardt’s Missions-Bibliothek ten bewijze

verstrekken; in ’82 een directeur wenschte dat iemand er zich „spoedig” toe

zetten zou in dezen te geven wat noodig was *) ja dat ook de pas afgetreden

Diroctor nog in ’93 verklaarde hoe door hem „meermalen” het verlangen naar

zulk eene geschiedenis was te kennen gegeven®), dan meenen wjj, vooral nu de

zending ook buiten de christeljjke kringen steeds meer de aandacht begint te

trekken, nog wel eens de bjjna versleten phrase te mogen laten drukken: dat

dit werk „in eene lang gevoelde behoefte voorziet.”

Of het er goed in voorziet? De zeer waardeerende wjjze op welke mannen als

Nedrdenburg en W. F. K. Klinkenberg, in ’s Gen. zaken zoo te huis, zich

over het eerste in Juni ’93 verschenen gedeelte, voorloopig hebben uitgelaten'’)

geeft mjj eenigen moed.

Wat han aangaat die mjj door het afstaan of ter leen geven van geschriften

des Gen. zoo zeer aan zich verplicht hebben
,
het zal mjj

,
mede ter wille van de

zendingszaak
,
aangenaam zijn

,
indien allen

,
na kennisneming van het geheel

,

kunnen getuigen wat mjjn geëerde vriend v. V. na lezing van het eerste ge-

deelte schreef: „ik verheug er mjj in.... dat ik mjj in der tjjd zelfs aan de

overschrgding van het veto heb schuldig gemaakt gelegd op de Extract Acten,

toen gij ze van mjj ter leen kwaamt vragen.”

Dat bjj de bronnenopgaaf ook naar die stukken verwezen werd kan slechts

1) E. A. ’91 p. 140.

^) Handel. ’19 p. 69; ’24 p. 63.

®) Geloof en vrijheid III p. 403. Meded. XVII p. 2.

4) E. A. ’60 p. 144.

®) Kerk. Cour. ’82 no. 52.

®) Meded. XXXVII p. 211.

Meded. XXXVII p. 209. Evang. Zondagsbl. 6 Aug. ’93.
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nut hebben voor hen die tot de „ingewijden” behooren
,

doch we willen hopen

dat de tijd komen zal waarin de compleete Extract Acten en Handelingen in eene

of andere bibliotheek door iedereen kunnen geraadpleegd worden.

Nog vóór door zeker op pag. 10 (noot 2) vermeld werk vele in Archieven

bewaarde stukken voor ieder toegankelijk werden had de heer J. C. Verhoeff

te Utrecht de goedheid mjj afschrift te zenden van hetgeen in de Utr. Synode

over het Gen. verhandeld werd. Gaarne breng ik hem daarvoor ook hier mjjn

dank, terwjjl ik mjj voorts verzekerd houde dat de heer J. W. RosKES, die

zich wel moeite wilde geven voor de bijgevoegde portretten, waartoe het Minis-

terie der rotterdamsche predikanten welwillend dat van Verster beschikbaar

stelde, er toe heeft bijgedragen dat ook dit boek der zoo welbekende pers des

Uitgevers waardig is.

Van het maken der Registers, in welke niet elke naam uit de noten is

opgenomen, heeft eene zeer vriendelijke hand, welke ook nog ander tjjdroovend

werk verricht heeft, mij ontheven.

Jaren geleden werd het Genootschap, niet uit sym- maar uit antipathie, mede

van iets ontheven. Het was van de gewichtige taak: brandpunt van het zen-

dingsleven in heet ons land te zijn. Sedert ook van andere Vereenigingen op

dit gebied zooveel leven uitstraalt gelooven wij niet dat het die centrale plaats

ooit weder heroveren zal, maar als ook deze Geschiedenis er toe mag bijdragen

dat aan de wetenschappelijke behandeling der zending wat meer gedaan wordt,

iets waarop het Bestuur reeds in ’72 zoo ernstig aandrong en waartoe het zelfs

den weg wees '), dan twijfelen wij niet of het Nederl. Zend. Genootschap zal,

tot zegen voor den heiden en tot grootmaking van den Naam des Heeren, zich

blijven handhaven op de hooge plaats welke het thans nog inneemt.

Groningen, 19 April ’94. E. F. K.

I) E. A. ’72 p. 83, 134; ’73 p. 15, ’74 p. 12G; ’75 p. 22.
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p. 80. Op de eerste 36 eelen van de Mededeelingen vervaardigde de heer

J. Borst een drievoudig Register dat aan deel XXXVII werd toegevoegd

en, zoover de voorraad strekt, afzonderlijk te bekomen is. ad. f 0,75.

p. 208. Omtrent Savoe zjj nog gemeld dat de Regeering f 650 subsidie voor

de school te Seba toestond, dat 4 jongens van daar naar de kweekschool te

Tomohon zullen gaan, terwijl de hulppred. Niks evenzooveel onderwijzers uit

de Mineh. heeft aangevraagd. E. A. ’93 p. 174, 199.

p. 345 regel 23 lees: Benkoelen.

p. 392 regel 7 en 12 lees: Tomohon.

p. 404 regel 4 leze men na „stond”: omdat hij haar, ofschoon opgestcld,

zoo lang mogelijk wilde sparen. E. A. ’93 p. 174.

p. 447. In ’93 vormde zich eene Comm. voor Zuid-Celebes welke 30 mille

verzamelde om een onzer Yereenigingen in staat te stellen de zending der-

waarts op zich te nemen. De Utrechtsche Vereen, welke een geschikten kweekel.

heeft, die reeds van Dr. Matthes les in het Makassaarsch ontvangt, zal zich

daartoe laten vinden. Ber. Utr. Ver. ’94 p. 27. Ned. Zend. Tpdschr. VI p. 43.

Haarl. Cour. ’94 no. 93.

p. 451. De zending te Posso kan geacht worden 19 Dec. ’93, toen A. C.

Krüijt met de zijnen daar aankwam, begonnen te zijn. Mndber. ’91 p. 54. Een

kaartje van de Tominibocht verscheen in Meded. XXXVII.

p. 462. Noot 1 reg. 6 lees: ’89.

p. 553. Noot 2 reg. 3 lees: Jan. ’94.

P.S. Verschillende kleine misstellingen gelieve de lezer zelf te verbeteren.
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EERSTE AFDEELIXl}.

HET GENOOTSCHAP.

A. De geschiedenis Tan zyn wording.

HOOFDSTUK I.

DE STICHTraG TAN HET GENOOTSCHAP.

In de deftige zaal eener op het Haringvliet te Rotterdam gelegen

woning had den 19*^®“ Dec. 1797 eene merkwaardige bijeenkomst

plaats. Merkwaardig reeds door de tegenstelling
,
want in de donkerste

dagen des jaars beraadslaagden de saamgekomenen over een werk des

lichts, in een tijd van oorlog gordden zij zich aan tot een arbeid des

vredes en, wat het zonderlingste was, zij hadden zich vergaderd op

aansporing hunner vijanden. Hoewel er behalve predikanten ook

kooplieden en regeeringspersonen tegenwoordig waren, over den be-

narden toestand waarin ons vaderland destijds verkeerde liep de

beraadslaging niet. Dat er geen enkel woord zal gewisseld zijn over

den, ten gevolge van den in October verloren zeeslag bij Kamper-

duin, zoo uadeeligen oorlog met Engeland, over de nog bestreden

heffing van 8 pet. van het inkomen
,
over de door de ultra-democraten

beoogde omschepping van de Nationale- in eene Constitueerende

vergadering, durven we niet verzekeren, maar zoo dit alles wellicht

ook aangeroerd werd, lang kon men er zich niet mede bezighouden

want een der aanwezigen nam weldra het woord om op het doel der

bijeenkomst te wijzen. Het was een man van even vijftig jaar, wiens

hoog voorhoofd den denker verried en op wiens fijn besneden gelaat

te lezen stond, dat zijne levens- ook dienstjaren waren geweest.

1
*



4

Zoo was liet in dubbelen zin. Johannes Theodortjs van der Kemp,

zoon van een rotterdaniscb predikant, had, na in 1766 zijne medische

studiën te Leiden te hebben opgegeven, 14 jaar als dragonder ge-

diend. In 1782 promoveerde hij te Edinburg tot Dr. in de geneeskunde,

oefende te Middelburg enkele jaren de praktijk uit en had zich, na

te Zwijndrecht eenigen tijd rustig de Semitische talen beoefend te

hebben, wederom in dienst begeven, om, zoowel bij het leger in

Staats-Vlaanderen als in het Militair hospitaal te Fijenoord den ge-

wonden soldaat ter hulpe te zijn. Maar behalve het vaderland had hij

ook de zonde gediend en eene zedeloosheid welke naar het getuigenis

van een zijner bloedverwanten , perken noch palen kende”, bracht

hem tot een toestand van geestelijke machteloosheid en onverschillig-

heid, welke voor tijd en eeuwigheid het ergste vreezen deed. Wat
onmogelyk scheen bij de menschen bleek mogelijk bij God, want,

we geven hier wederom aan den genoemden bloedverwant het woord

:

„na gedurende meer dan 25 achtereenvolgende jaren in den donke-

ren doolhof der verregaandste miskenning van den geopenbaarden

weg der zaligheid te hebben rondgezworven
,

is hij op het onverwachts

en op eene allezins wonderdadige wijze, door zijnen Heer en Zalig-

maker uit dien doolhof gered”. Om ook anderen daaruit te helpen

had hij zich als zendeling bij een in Sept. 1795 gesticht engelsch

zendingsgenootschap, later het Londensche genaamd, aangesloten, en

waar van deze, toen „nog in een staat van zuigelingschap verkeerende

Maatschappij”, den 6'^®“ November 1797 een Adres aan de godsdienstige

ingezetenen der Vereenigde Nederlanden was uitgegaan, had v. d. Kemp

dit stuk vertaald en hier te lande verspreid ‘).

’t Was gevolg van dit Adres, dat 40 mannen die in de dingen van

het Godsrijk op aarde belang stelden, zich bereid hadden verklaard te

Rotterdam samen te komen, en ofschoon er maar juist de helft waren

opgekomen, de van ijver brandende v. d. Kemp acht dit voldoende.

Hij „erinnert den aanwezenden Leden, de rede dezer bijéén-

komst, de overweging van de middelen welke in ’t werk gesteld

zouden behoren te worden om aan het oogmerk van het Adres door

het Zend. gen. te Londen aan de Godsdienstige Ingezetenen van

Nederland te beantwoorden, en verzogt dezelven ten dien einde zich

tot eene regelmatige Vergadering te formeren” *).

‘) Voor vier stuivers te bekomen te Dordreeht bij A. Blossé en Zn.

Stukken behoorende tot de Handel, van het Ned. Zendeling Gen. , opgericht te

Kott. den 19den Dec. 1797. Uott, 1798. (zonder uitgever) p. 3.



Aan den wensch van Dr. v. n. Kemp werd voldaan. De oudste in

jaren werd tot president, de jongste tot secretaris benoemd en nadat

er gebeden was ging de vergadering nog een stap verder, want zij

oordeelde eenstemmig zich ,in een permanent Genootschap te moeten

converteren”, hetwelk den naam heeft aangenomen van: Nederlandsch

Zendeling Genootschap ter voortplanting en bevordering van het Christen-

dom
,
bijzonder onder de Heidenen *).

Zoo werd in Nederland op dien Dec. 1797 het eerste zende-

linggenootschap op het vasteland van Europa gesticht *) en traden

wij als de tweede natie op, welke deel zou nemen aan hetgeen men
gewoon is de „Nieuwere Zending” te noemen.

Het valt lichter op te geven wanneer de twee groote zendings-

perioden welke terecht of te onrecht geacht worden achter ons te liggen

,

nl. de Apostolische of Na-apostolische en de Middeleeuwsche begon-

nen, dan te zeggen: dit is het geboortejaar der 3*^® periode, die der

Nieuwere zending. Er zijn er die denken aan zekeren Decemberdag

van het jaar 1772 toen de graaf van Zinzendorf een aantal boheemsche

vluchtelingen op zijn landgoed Bertelsdorf aantrof, wat tot de stichting

der Broedergemeente (13 Aug. 1727) aanleiding gaf. Anderen^) wijzen

beslist op 3 Juni 1784, den dag dat enkele Baptisten pred. uit de

buurt van Nottingham zich tot een bidstond voor de uitbreiding

van ’t Godsrijk vereenigden, wat tot de stichting van het Bapt.

Zend. gen. (2 Oct. 1792) geleid heeft. Ons aangaande, wij achten

dat de groote geestelijke opwekking van welke ook de nieuwere

zending uitvloeisel is, aan geen bepaalde jaartallen te binden zij, en

zeggen dus, ook hier de woorden van een fransch auteur met eene

kleine wijziging overnemende: dat er omstreeks de helft der 18*^®

1) Op de Extr. Acten van het begin — Juli ’29, en van ’69—’75 schreef men:

E. A. V. h. Nederlandsch Z. Gen., maar op die van Juli ’29—’69 en van ’76 tot nu

toe: Nederlandsche. Geschiedde zulks onwillekeurig, of wilde men door het bijv.

naamw. in den sterken vorm aanduiden
, dat het een gen. is waarin de eigenschappen

van het ned. volkskarakter zich duidelijk vertoonen, terwijl de zwakke vorm dien men
thans weer bezigt, moet zeggen: het is een Nederl. gen. in tegenoverstelling van de

gen. bij andere volken? Zendeling, niet Zendingsgen. Of die naam gekozen is omdat

men zich bewust was, dat het bovenal op de personen die men uitzendt aankomt,

dan wel of men het engelsche „missionary-soc.”, maar vertaalde, is moeilijk uit te

maken. Verg. Mededeelingen van wege het N. Z. Gen. XXIX, p. 223.

*) Het eerste duitsche Gen. werd 3 Juni 1799 te Elberfeld gesticht, doch ging

in ’28 in het Eijnsche Zend. gen. op.

5) J. Robson, in The British and Foreign Evang. Rev. 84, p. 490.

Evang. Miss. Mag., Basel ’85, S. 12.
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eeuw „een soort van inwendige siddering waarneembaar was, varende

door al de deelen van het christelijk lichaam” ’). De oorzaken waaruit

die siddering ontstond kunnen we hier niet breed opgeven. Negatieve

oorzaken waren: het deïsme in Engeland, het rationalisme in Duitsch-

land, het naturalisme in Frankrijk, „ismen” die vele Christenen be-

zorgd deed zijn, niet slechts voor eigen zieleheil, maar ook voor de

toekomst van hun land en volk. Als positieve oorzaken wijzen we

slechts op het ontstaan van het Piëtisme in Duitschland, van het

Methodisme in Engeland, waardoor een geruisch des levens kwam
in menige vallei vol doodsbeenderen en door duizenden het Chris-

tendom weer ernstig werd opgevat.

Voegen we hier aan toe dat, sedert de Kwakers in Amerika de

slavernij onder zich hadden afgeschaft (1751), de aandacht van het

beschaafd Europa steeds meer op het treurig lot der Negers gevestigd

werd* *), dat door de reizen, o.a. van James Cook (1779), de geographie

eene belangstelling begon in te boezemen, die „de periode der

Robinsonaden” deed aanbreken, dat niet sle(;hts de Amerikaansche

vrijheidsoorlog (1773), maar inzonderheid de Fransche revolutie (1789)

er toe meewerkten om allerlei vrijheids- en humanileitsidëen welig

te doen ontluiken, dan kan het ons niet verwonderen, dat, al vloeide

ook een groot deel dier opgewekte geestdrift niet door bepaald

christelijke kanalen, het peil van den christelijken levensstroom er

genoegzaam door verhoogd werd om de 19‘'® eeuw tot eene zendings-

eeuw te maken.

Wat ons vaderland betreft, het kon zich aan den invloed dier

algemeene strooming niet onttrekken. „In Holland”, getuigde een

beroemd Duitscher®), „wordt uitgegeven wat zich nergens anders

den toegang tot het licht kon verschaffen”, en daar slechte boeken

met slakken dit gemeen hebben, dat ze overal een slijmspoor achter

laten
,
kon het wel niet anders of ook hier lieten werken

,
waartegen

men elders te vergeefs op de grenzen waakte, iets, ja veel van hun

verderfelijken invloed achter. Al greep men hier, dank zij de bezadigd-

heid van onzen volksaard de H. Schrift niet met zulke ongewasschen

handen aan, en al werd hier niet zoo ruw met den godsdienst

') Verg. mijne Gescli. van de opkomst en den ondergang der Gall. kerk, p. 467.

In het amst. Dep. der Maats, tot Nut van ’t Algemeen had de heer A. Baurau

nog in 1790 den moed de slavernij te verdedigen, doch legde weinig eer met zijn

verhandeling in. ,J. Hartog
,
De Spectatoriale Geschriften. ITtr. '72, p. 33.5.

*) Herder, Sammtl. Werke, Th. 33, S. 119.
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omgesprongen als wel elders, de toeleg om, gelijk Strauss het uit-

drukt, „den droom van het hiernamaals zóo te vernietigen dat daar

tafel noch stoel overbleef en alles naar hiér werd overgebracht,”

gelukte bij velen onder ons nog al te wel.

Mannen als J. Saurin en C. van der Kemp, als J. van Effen en

J. H. VAN DEN Doorslag, als A. Abresch en Y. van Hamelsveld om
van anderen die in sommige Spectatoriale geschriften zich lieten

hooren, niet te spreken, verhieven dan ook met nadruk hunne stem

om, kon het zijn, dammen op te werpen tegen den bruisenden

stroom van ongeloof en ongebondenheid. Met welken weinig bemoe-

digenden uitslag is bekend, maar dank zij Gods genade, te midden

van het nu eens langzamer dan weer sneller voortgaand ontbindings-

proces der 18*^® eeuw ontwaakte ook ten onzent nieuw leven op

christelijk gebied.

Wanneer wij hier van de geestelijke opwekking gewagen, welke

in 1749 te Nijkerk een aanvang nam en zich over vele provinciën

van ons land uitbreidde
,
dan denke niemand

,
dat we hare beteekenis

overschatten. Veel mag er in haar geweest zijn dat afkeuring verdiende,

en over den zegen al dan niet uit haar voortgekomen kan verschil-

lend geoordeeld worden
;

o. i. had zij toch dit goede dat, om eens

met Ds. G. Kdijpers, onder wiens prediking zij vooral ontstaan was,

te spreken, uit vele harten de bede rees: „Geef mij Jezus, of ik

sterf; buiten Jezus is geen leven maar een eeuwig zielsverderf.” Dat

gevoel van behoefte aan persoonlijke gemeenschap met Christus moge

nu niet herscheppend gewerkt hebben op bepaalde levenskringen, met

het oog op II Tim. 1 : 5 is de onderstelling niet gewaagd: het zal

eene halve eeuw later nog wel in tal van personen zich een kracht

betoond hebben.

In hoever de werken die uit het Stolpiaansch legaat (1753) en

door Teylers stichting (1778) bekroond werden over het geheel aan

de herleving van het waarachtig Christendom bevorderlijk geweest

zijn, beoordeelen wij hier niet, maar ontkent mag het niet dat er

door het tweede enkele werken zijn uitgegeven die niet op den toon

van de toentertijd bovendrijvende geestesrichting gestemd waren.

Nog meer geldt zulk van het Haagsch genootschap tot verdediging

van den christelijken godsdienst (1785), welks prijsvragen in de eerste

jaren van zijn bestaan bewezen, dat, dat al nam men ook de kerkleer

niet onbepaald in bescherming, men zich beslist op bijbelsch stand-

punt plaatste, zoodat het nog niet, gelijk thans wel eens beweerd

wordt, een gen, tot „verbetering” van den christ. godsdienst ge-
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worden was. Wanneer we voorts herinneren dat de dichters van

Alphen (geb. 1746), Feith (geb. 1753) en vooral Bildeeuijk (geb. 1756)

door de warmte waarmede zij opkwamen voor hetgeen Gods genade

in Christus geschonken had, grooten invloed oefenden op hunne tijd-

genooten, dan laat het zich begrijpen dat te midden van de beroering

en omkeering waarmede de

18*
*^® eeuw naar haar ondergang spoedde

hier nog zeer velen waren overgebleven die hoopvol uitzagen naar

betere dagen — ja die er wat voor over hadden ze te doen aanlichten.

Geen wonder dan ook dat belangstelling in het lot der heidenen

niet geheel werd gemist onder een volk dat reeds een paar eeuwen

tot heidenen in betrekking had gestaan.

Toen in de zestiende eeuw de tjjd aanbrak dat ook den protestant-

schen natiën eene deur tot de heidenvolken zou geopend worden,

werden onze vaderen zoo aangegrepen door de „terrae sacra fames”

dat hun de eere toekomt het eerst in het veld geweest te zijn, ze

als peet hebben gestaan over nog menig nieuw ontdekt land en

VAN Haren terecht kon getuigen:

„Zoo bleef er geene kust, geen zeeën.

Door Nederlanders onbezocht,

Hoe verder havens, baaien, reeën

Hoe eerder ’t voorwerp van den tocht” ')•

Nu moge er, wat onze verhouding tot het rijke Insulinde aangaat,

beschamende waarheid zijn in het rijmpje van Channing:

the fault of the Dutch

Is giving too little and asking too much,

toch blijft oók waar, dat onze vaderen althans eene poging deden om
den heidenvolken iets mede te deelen van de geestelijke zegeningen

uit kracht van welke men geworden was wat men was. We denken

hier natuurlijk aan den gedurende ruim anderhalve eeuw voortgezetten

arbeid onzer vaderen door middel van de O. I. Compagnie, een

arbeid waarover allengs meer licht opgaat *).

Geschiedde dit, in afwijking van hetgeen Rome gewoon was te

doen en van hetgeen wij thans ook nog wel bij de nieuwere zending

zien
,

niet zoozeer omdat het heidenen waren
,
maar omdat het men-

1) De Geuzen
,
9de zang.

*) Behalve P. .T. Veth, die reeds in de Gesch. der Christ. kerk in Ned. II

(1869) een art. gaf, heeft C. A. L. van Troostenbürg de Bruijn wegens zijn werk

De Ilerv. kerk in Ned. O. Indic. Arnhem, ’84, aanspraak op onzen dank.
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schen waren met welke men telkens in aanraking kwam en bij wier

geestesrichting men dus belang had, daaruit verklaart het zich mede

dat die zoogenaamde zending niet verder ging dan het staatsgebied in

de heidenlanden zich uitstrekte
,
dat zij uitsluitend door de staatsmacht

of de haar vertegenwoordigende lichamen gedreven werd, en dat, getuige

zoovele verwaarloosde christengemeenten in Indië, het behartigen van

de belangen van den godsdienst ophield toen de handelsbetrekkingen

afbraken. Noch de Kerk, noch vereenigingen van Christenen traden

dus zelfstandig op om aan het bevel des Heeren uitvoering te geven

,

en, wat erger was — men gevoelde er geen roeping toe. Het is een

treurig verschijnsel, ten deele uit de tijdsomstandigheden te verklaren,

dat men in den bloeitijd der protestantsche orthodoxie hier zoowel als

elders weinig hart voor de zending toonde. Het persoonlijk behoud

toch stond zoozeer op den voorgrond, dat men weinig oog had voor

het Koninkrijk Gods als geheel, en zelfs de duidelijke uitspraken der

H. Schrift omtrent de toekomst van dit rijk, tot hetwelk ook de

volheid der heidenen komen zou, werden eenvoudig weggeëxegetiseerd.

In plaats van dus te klagen, dat er zoo weinig door en onder de O.

I. Comp. gedaan werd, mogen we, het praktisch doel dier Comp. in

aanmerking nemende, nog dankbaar zijn, dat er toch iets, hoe gebrek-

kig ook, verricht werd en de aandacht op de heidenen gevestigd bleef.

Tot dit laatste hadden verschillende personen bijgedragen Reeds

in den dageraad van den Hervormingstijd wees Eeasmus in zijn

ten jare 1533 uitgegeven Ecclesiastes sive de ratione Concionandi

,

op de heidenen die als schapen zonder herder rondzwierven, terwijl

niemand hun gezonden werd. Olifanten, leeuwen en luipaarden,

verzekerde hij
,
weet men wel tam te maken

,
en zou men dan geen

dienstelingen kunnen vinden die menschen weten aan te trekken

tot de zachte dienstbaarheid van Christus. In het door Hugo de

Groot op Loevestein vervaardigde en in 1622 uitgegeven: Bewijs

van den waren Godsdienst, wordt reeds in den aanhef aan het „Trouw-

hartig Hollandsch volk” toegeroepen, dat de veroveringen welke zij

mochten maken niet daartoe alleen dienen opdat zij genieten zouden

van de schatten der vreemde volken, maar

Opdat gij brengen zoudt diep in ’t verzengde land

Een aangenamer vuur van goddelijken brand;

Opdat, al waar men ziet des hemels twalef lichten.

Gij ’t licht, door twalef boon ontsteken, zoudt gaan stichten.

Opdat gij voeren zoudt tot aan het winterhuis

En aan de zuider as ’t Jeruzalemsche kruis.



10

Joh. Hoornbeek lioogleeraar te Leiden vestigde de aandacht der
'

stud. in de Theol. op de Heidenen en Indiërs en gaf ten jare 1662

een samenhangende reeks van disputaties onder den titel: De Con-

versione Indorum et Gentillium

,

waarin er nadruk opgelegd werd, dat

de zending allen aangaat en middelen aan de hand worden gedaan

opdat zij beter dan tot dusver ter harte genomen kon worden ').

Op dit laatste drongen de Classen en Synoden die door hare ,De-

putati ad res indicas” voortdurend op de hoogte trachtten te blijven

van hetgeen er door Heeren XVII, gelijk de bewindhebbers der O .1.

Comp. in den regel genoemd werden, ook voor de heidenen verricht

werd, voortdurendaan* *), en hielp dit meestal weinig, de zendings-

idee bleef er toch door leven hü tal van predikanten en gemeenteleden.

Geen wonder dan ook, dat waar de luister van de O. I. Comp. in

het midden der 18**® eeuw merkbaar begon te tanen en zij steeds

minder geld aan de inlandsche gemeenten in Indië wilde en kon te

koste leggen, bij velen een drang des harten openbaar werd om het

werk waartoe zij onmachtig bleek, over te nemen.

In 1772 schreef een Genootschap onder de zinspreuk: ,Dei Gloriae

et hominum saluti” een prijsvraag uit om een plan te erlangen tot

voortplanting van het christelijk geloof in de koloniën van den Staat.

Of dit Gen., toen er geen antwoord werd ingeleverd, zich ontbonden

of in een ander heeft opgelost
,

is tot heden onbekend *)
,
maar de

Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen te Haarlem, welke ook

vragen van anderen, mits deze er de medailles voor over hadden,

aannam, schreef in 1774 ten gelieve en op kosten van een bijzonder

gezelschap , Liefhebberen van hun Vaderland en van den Godsdienst”,

een dergelijke prijsvraag uit, waarop drie antwoorden inkwamen,

welke met goud en zilver bekroond, in het XVIP® deel harer ver-

handelingen ten jare 1776 het licht zagen. Of de rotterdamsche

') Zie Mr. J. A. Grothe, Ber. v. d. Utr. Z. Vereen., ’75, p. 83.

•) Mr. J. A. Grothe, die reeds „Het Seminarie van Walaeus” behandeld had,

begon in ’84 te Utr. in 6 dln. uit te geven: Archief voor de Gesch. der Oude

Holl. Zending. Stuk I hevat Aanteekeningen uit de Acta der Prov. Synoden van

N. Holland; Stuk II Aant. uit verschillende Synod. en Classicale Acta.

J. C. Neurdenbirg , in zijn Gesch. tegenover Kritiek, Kott. '64, handelt p. 123

over een verzoekschrift in Oct. 1772 door gedeputeerden uit de Classis van Amst. aan

Heeren XVII gezonden
,

en in het tijdschrift „Mededeelingen"’ gaf hij in '82 enkele

actenstukken.

*) Zie Neurdenberg , Gesch. enz., p. 130, 144. Meded. XV, p. 71. Geloof en

Vrijheid. Rott. '69, p. 511.
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predikant en professor Dr. P. Hofstede, voor wiens plant, gelijk hij

zelf bekent, de Indische pred. S. Colomba het zaad verschaft had,

terecht de gouden medaille *) verwief
,
waarop naar sommiger meening

zijn remonstrantsche stadgenoot de koopman C. van Vollenhoven Jz.

meer aanspraak zou gehad hebben
,
laten wij in ’t midden

,
maar zeker

is dat zoowel hunne prijsvragen, als die van hun medebekroonde

Dr. J. VAN Nuys Klinkenberg, predikant te Deventer, de zendingszaak

zoo in Indië als hier te lande, onder de aandacht van velen brachten.

Mannen van naam correspondeerden druk over de oprichting van een

Zendingsgen. en zelfs had Mej. Lucia Hoffman in 1747 te Dordrecht

overleden, hare nalatenschap aan de classis van Schieland vermaakt

met bepaling, dat de renten er van (in 1758 de som van 753 gld.

bedragende) zouden worden uitgekeerd aan de pred. in N. Indië om
het rijk des Heeren onder de blinde heidenen uit te breiden *). Dat

het voor een werk, waartoe behalve open geldkisten ook open zeeën

noodig waren, toen bij plannen maken bleef, kunnen we betreuren,

maar er ons niet over verwonderen als we in aanmerking nemen dat

einde 1780 de oorlog met Engeland uitbrak, die den val der Repu-

bliek na zich sleepte.

Wat er echter in die zorgvolle jaren zou ondergaan, de zendings-

gedachte niet, want omdat een denkbeeld moeilijk is te verwezenlijken,

is het geen droombeeld. Even als de akker het toebetrouwde zaad

bewaart om het, als vorst en storm geweken zijn, welig te doen

ontkiemen, zoo wachtten ook de zendingsgedachten, in den loop der

tijden in ons volk gelegd, op gelegener tijd om zich in zendingsdaden

om te zetten. Die tijd kwam tegen het einde der eeuw.

De stormvlagen van het ongeloof verloren in kracht toen men de

ervaring opdeed, dat de neigingen waardoor het gevoed werd zich

hadden opgelost in zegetochten van het gemeene; de winterkou van

het abstracte vrijheidsbegrip werd steeds meer geschuwd toen men
begreep, dat een egoïsme zonder boord of bodem er de drijfveer van

was, en waar, onder den druk der tijden, de dingen dezer wereld

kleur en geur steeds meer moesten inboeten, keerde de vraag: wat

1) J. Craandijk, Het Ned. Z. Gen. in zijn willen en werken. Eott. ’64, p. 40;

Neurdenburg, Gesch. enz., p. 131 enz., die ook een en ander uit de prijsvragen

meedeelt; P. J. Veth, Geschied, der Christ. Kerk in Ned. II, p. 538.

*) In ’23 ontving de zend. J. Kam op Amboina daaruit 600 gld.
;
voor de scholen in

de Mineh. kreeg het Ned. Zend. Gen. in ’80 nog 250 gld.; in ’82 ontving de

Utr. Z. Ver. 300 gld., in ’84 de Ned. Geref. Z. Ver. 298 gld. E. A. ’23, p. 72;

Mndber. 80, p. 32; Ber. v. d. Utr. Zend. Ver. "82, p. 32; Heidenbode ’86, no. 5, p. 19.



12

kunnen en moeten wij doen om het Koninkrijk Gods uit te breiden

en te doen komen? haar scherpe zijde zóo tegen de Christenen dier

dagen, dat een samenkomst als waarop we in den aanvang van dit

hoek wezen er het gevolg van was. Zoo had dan de booze tijd waar-

over wij spraken en die
,
gelijk eens opgemerkt werd

,
meer aanleiding

en begin van veel goeds, dan zelf goed was, tengevolge dat twintig

mannen
,
die niet door begrippen over volksveredeling uit het tijdperk

der revolutie, maar door gehoorzaamheid aan ’s Heeren bevel gedreven

werden, op de , roepstem der Voorzienigheid” door v. n. Kemp over-

gebracht, ten antwoord gaven: „God van den Hemel die zal het ons

doen gelukken, en wij, zijne knechten, zullen ons opmaken en

bouwen.” (Neh. II, 20).

Blijkt uit het gezegde, dat de plant der nieuwere zending die uit

den vreemde hier overgebracht werd, een wèl toebereide aarde vond

in harten die niet naar uitvluchten maar naar gelegenheid zochten

medewerkers te worden aan de blijdschap Gods, ook de mannen aan

wie hare opkweeking werd toevertrouwd mogen geacht worden voor

die taak berekend te zijn geweest. Staande de morgen-vergad. van

19 Dec. 1797 werden gekozen tot leden van de „Comm. van Directie”

zes heeren te Rott. wonende, nl. de pred. D. W. Smits, tot voorz.-

directeur, die echter later bedankte om met zijn collega’s op goeden

voet te blijven en vervangen werd door J. L. Verstek. Verder de

pred. P. G. Sprenger van Eijk en Th. Hoog, alsmede de gemeente-

leden C. Brem, R. üttdenbroek en B. Ledeboer. Als directeuren werden

aan hen toegevoegd vijftien elders wonende heeren, nl. twee hoog-

leeraren in de godgeleerdheid, twaalf pred. en eén gemeentelid. We
zien

,
ook toen beschouwde men evenals in onze dagen de ambtsdragers

der Kerk, als de hoofdarbeiders op zendingsgebied
,
zeker wel omdat

zij door onderwijs en prediking, vooral in een tijd toen de pers nog

niet zoo wel- althans niet zoo veelsprekend was als thans
,
den meesten

invloed op de publieke opinie konden uitoefenen.

Wanneer we het voorrecht mogen hebben bij enkelen van de eerste

voedsterheeren des Gen. een oogenblik stil te staan, dan kunnen we

van de gemeenteleden wel niet veel, maar toch iets meedeelen.

CoRN. Brem was de eerste Secret. voor de binnenlandsche Corresp.
,
en

overleed hij reeds ’03, door zijn ten jare 1799 in 4 dln. uitgegeven

Evang. Schatkamer bleef hij leven in veler gedachtenis. R. Uytden-

BROEK heeft het Gen. 30 jaar als Thesaurier gediend. B. Ledeboer was

een merkwaardig man dien Willem I wegens zijne burgerlijke verdiensten

tot Ridder der orde van den Ned. Leeuw benoemde en dewijl hij als
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eerste Secret. voor de buitenl. corresp. jaren lang zóó de ziel van het

Gen. was, dat zijn naam nog lang na zijn verscheiden op tot het

Bestuur gerichte brieven geschreven werd, was het niet meer dan

behoorlijk, dat hem, die het halve eeuwfeest des Gen. beleven mocht

bij die gelegenheid een diploma ,van hulde en erkentelijkheid” werd

aangeboden. Wat de pred. aangaat is het billijk allereerst den naam

te noemen van J. L. Verstek, sedert 1777 pred. te Rott. Dat men wat

ver gaat het Gen. wel voornamelijk zijne stichting te noemen '), zouden

we niet durven tegenspreken, maar zeker is, dat hij door de deuren

van de ruime zaal zijner welingerichte woning voor de samenkomst

te openen, de gelegenheid tot stichting er van bood. Dat hij zulks

deed behoeft ons niet te verwonderen want „Vader" Verstek, gelijk

men hem noemde, was gewoon zijn huis voor samenkomsten van

godsdienstigen aard beschikbaar te stellen en daar hij bij voorkeur

bijbelsch theoloog wilde zijn en een oor en oog had voor de praktische

zyde van het Christendom, zullen vrienden der zending wel hoogst

welkom geweest zijn ten huize van een man die zelfs in zijn preek-

manier iets hernhutters had. Ofschoon naar het getuigenis van een

zijner lofredenaars

,Een wijsgeer in ’t geheim van Gods orakelblaêren,”

zoekt men in Glasius’ Woordenboek zijn naam te vergeefs, maar het

aanzien dat hij in uitgebreiden kring genoot, kwam der jeugdige

stichting in ruime mate ten goede. De meest beroemde van de op

den stichtingsdag benoemde rott. pred. was Th. Hoog, die, met

groote gaven voor den kansel toegerust, reeds na een vijfjarigen

Evangeliedienst Leeuwarden met Rott. kon verwisselen. Met een

vroegeren ambtgenoot bij het Haagsch Gen. bekroond, omdat hij

jonge lieden van goeden huize de voortreffelijkheid der Ev. bediening

had weten voor te stellen, was hij juist in het jaar waarin wij hem
hier aantreffen directeur van dat Gen. geworden. Met ijver zette

Hoog zijne schouders ook onder de nu opgenomen taak; hem viel

het voorrecht te beurt bij de 25®*^® Algemeene vergadering de feestrede

te houden en het getuigt voor zijn historischen zin, dat, toen de hem
gezonden Extr. Acten in het archief van het Gen. terug kwamen er

belangrijke stukken, zoo in manuscript als gedrukt, bij ingebonden

waren *).

•) G. D. J. Schotel, Kerkel. Dordrecht. Utr. ’45
, II, p. 535.

Mndber. ’75, p. 96.
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Na nog vermeld te hebben dat van de roti pred. ook nog de

verdienstelijke P. G. Spkenger van Eijk tegenwoordig was, gaan we
over tot hen, die, om met Godewijck te spreken; ,fonckelden in den

bag van Dordrechts kerk-staffieren.” Moge de glans dien Dr. S. Brand

VAN SoMEREN van zich gaf ook niet op verren afstand zichtbaar ge-

weest zijn, als degelijk godgeleerde en gelukkig beoefenaar der vader-

landsche letteren was hij zeer geacht, al kon hij dan ook niet in de

schaduw staan van zijn ambtgenoot Dr. G. Kuipers. Als geleerde

van buitengewone belezenheid en grondig beoefenaar der Oostersche

taal en letterkunde alom beroemd, had deze het lidmaatschap van

tal van geleerde genootschappen meer dan verdiend. Daar hij van

meening was ,alle redelyke pogingen om den geest te versieren en

op te helderen zullen in de gewesten der onsterflijkheid, hun die

zalig sterven, volgen,” kon hij er niet onverschillig voor zjjn dat men
wat waarde behield zelfs voor de eeuwigheid, onder het bereik van

steeds meerderen zocht te brengen. Ook het haagsche ministerie was

niet slecht vertegenwoordigd, dit bewijzen de namen van M. Jorissen

en W. L. Krieger. Op wetenschappelijk gebied mogen geen van

beiden naam gemaakt hebben, als praktische mannen, gezochte pre-

dikers en trouwe herders, hadden zij over uitgebreiden invloed in

hooge en lage kringen te beschikken en het was een verlies dat

laatstgenoemde, ter Jaarvergad. van 1799 als directeur uitgeloot, die

waardigheid nog niet een jaar wilde bekleeden daar hij oordeelde

,in het lot te moeten berusten.”

Wanneer wij ten besluite nog opmerken dat de oudste der aan-

wezige predikanten H. J. Krom uit Middelburg den titel van professor

droeg en de jongste G. J. Schacht van Delfshaven, te Harderwijk

voor dat ambt in aanmerking kou komen
,
dan bieden die aanwezigen

zeker waarborg genoeg, niet slechts om bij het zoo voorspoedig tot

stand komen van het Gen. elke gedachte aan eene overrompeling der

welsprekendheid of eene vlaag van verdachte opgewondenheid buiten

te sluiten, maar ook om voor het pas geplante stekske eene zorg-

vuldige verpleging te mogen verwachten. Tot dit laatste werden reeds

staande de verg. de noodige maatregelen genomen en aan eene com-

missie, de H.H. Verster, Spr. v. Eijk, Hoog, Brem en B. Ledeboer

teekenden later het stuk, droeg men op een Adres te richten tot de

nederlandsche godsdienstige ingezetenen om hen bekend te maken

met ,de aanleidende oorzaak van dit genootschap” en uit te noodigen

deel in het zelve te nemen, ’t zij als medewerkende, ’t zij als con-

tribueerende leden. Op eene verg. aan den avond van dien dag met
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17 leden gehouden, gaf v. d. Kemp „eenige nadere pointen”, de

inrichting van het Gen. betreffende, ten beste en besloot men o.a.

den ingezetenen van de , afgelegene Provintien” Gelderland, Friesland,

Overijssel, Gron. en Drenthe de reden op te geven waarom men hen,

op wier toetreding men prijs stelde, niet tot deze eerste bijeenkomst

genoodigd had. Na gezongen te hebben Ps. 22 : 14, 15, knielde de

vergadering, om, na het beraden, met bidden een dag te eindigen die

in de jaarboeken van Gods Koninkrijk van groote beteekenis zou worden.

Om dit te doen zien, wenschen wij de Geschiedenis van het Ned.

Zendeling Genootschap en zijne zendingsposten te beschrijven. Aangezien

het hier eene weldra honderdjarige Stichting geldt en ieder die een

tocht onderneemt gaarne een overzicht heeft van den weg dien hij

zal hebben af te leggen, komt natuurlijk de vraag aan de orde: of

we op dezen weg ook mijlpalen zullen plaatsen, m. a. w. of we deze

Geschiedenis ook in tijdvakken zullen verdeelen? De eenigen die

zoover we weten, getracht hebben de werkzaamheden des Gen. in

haar geheel, zij het ook beknopt, te overzien waren: een ongenoemd

auteur van: het N. Z. Gen. in zijnen aard, zijne opvatting en werk-

zaamheden, die zijn opstel plaatste in den Evang. Volksalmanak voor

’57 en de heer J. Craandijk in zijn bekend werkje: Het Ned. Z. Gen.

in zijn willen en werken, Rott. ’69. Beiden komen hierin overeen dat

zy met het jaar ’13 een tweede tijdperk aanvangen, en terwijl de

eerste dit laat loopen tot ’27 en het derde van ’27 tot zijn tijd, geeft

laatstgenoemde als tweede tijdvak op: ’13- ’48, en als derde ’48 tot

zijn tijd. Met dat jaar ’48 hebben we om later op te geven reden,

volkomen vrede, maar tegen ’13 en ’27 bezwaar. Zeker, by geschie-

denis, die aan de wet der voortbeweging onderworpen is, is het niet

kwaad nog al veel rustpunten, waar men eens terug en vooruit kan

zien, aan te nemen, maar de vraag waarop het ook hier aankomt is:

of bij een geschiedkundig onderwerp eene perioden verdeeling recht

van bestaan heeft, die niet door de stof zelve is aangegeven? Nu
pleit voor eene verdeeling 1797— 1813 wel, dat dit tijdperk zich

kenmerkt ,door nauwe aansluiting aan het Londensche Z. Gen.,”

maar die aansluiting, welke grootendeels zoo niet geheel uit ongun-

stige tijdsomstandigheden, m. a. w. uit de fransche overheersching te

verklaren is, heeft op het werk des Gen. geen anderen invloed gehad

dan dat het in Zuid-Afrika den arbeid aanving en daar de werk-

zaamheden der Engelschen steunde. Zoodra de Kaap in ’02 weer

hollandsch werd, ging men er op eigen beenen staan, volkomen
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bereid om nu ook den engelschen zendelingen dezelfde diensten te

bewijzen, waardoor bet Londensch gen. het onze aan zich verplicht

had. Dat hier weinig van kwam, ja ons Gen. weer spoedig de hulp

der Engelschen mocht aannemen
,
lag eenvoudig aan het feit dat de

Kaap ons in ’06 op nieuw ontkaapt werd. Bijkomstige omstandig-

heden dus, uit politieke verwikkelingen ontstaan, maakte dat men in

eerste jaren de vleugels niet vrij kon uitslaan, en daar die omstan-

digheden op den geest waarin het Gen. werkte geen den minsten,

en op de wijze waarop het werkte slechts tijdelijken invloed oefende,

komen zij ons niet gewichtig genoeg voor om eene op haar gegronde

perioden verdeeling te rechtvaardigen. Eene andere vraag is het

echter, of het Gen. in de eerste jaren van zijn bestaan niet zóóveel

gewicht gehecht heeft aan het werk der zoogenaamde inwendige

zending, dat het een tamelijk hebridisch karakter verkreeg, .zoodat

we 1797—1813 als een afzonderlijk tijdperk zouden kunnen aanmerken

dewijl het Gen. zich toen zoowel met in- als uitwendige zending

bezig hield. Ook dit scheen ons niet wenschelijk toe, dewijl, naar

onze later uiteen te zetten meening, de arbeid die aan niet-heidenen

te koste werd gelegd, slechts verricht werd omdat men tot de hei-

denen niet gaan kon. Onder het opschrift Arbeid in den wachttijd

geven we van dat alles later verslag, maar aan bijwerk zooveel ge-

wicht te hechten dat het constitutief kan worden bij onze perioden

verdeeling, daartoe meenden we geen recht te hebben.

Van oordeel dat op onzen weg geen mijlpaal behoeft geplaatst te

worden met het jaarcijfer ’13 er op, kan ook het jaar ’27 daarvoor

niet in aanmerking komen. Wel zegt de door ons bedoelde auteur

dat toen het Tractaat van ’24, waarbij Nederland zijne bezittingen

op het vasteland van Indië aan Engeland overdroeg, tot uitvoering

kwam, maar die uitvoering belette volstrekt niet dat het Gen. toch

op dat vasteland kon werken. Bengalen en de kust van Koromandel

,

de eenige plaatsen op het vasteland waar het Gen. toen arbeidde,

gingen ook niet in '27 maar in '25 aan Engeland over, en zoo het

Gen. zich van daar terugtrok, was het vooral, omdat, gelijk wij later

zullen zien, aan die zending bezwaren verbonden waren, die, ook al

ware het terrein onder nederlandsch gezag gebleven, later tot op-

heffing der zending zouden geleid hebben. De uitvoering van het

Tractaat heeft dus op gang en geest van het werk te luttel invloed

gehad om er eene verdeeling aan te ontleenen.

Ten slotte rijst de vraag of ’31 ook een verdeelingspunt kan opleveren?

De heer J. Tideman scheen er aan te denken toen hy in het
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Christelijk Album van ’63 verzekerde: „In de eerste 35 jaren werd

ket (Gen.) met al den vromen ernst, trouwen ijver, teedere liefde

eener oud-Hollandsche huiselijke opvoeding groot gebragt. In de

laatste 30 jaren trad het, inwendig krachtig gevormd en ontwikkeld,

met vastheid en moed in de wereld op . . . Natuurlijk wenschen

we niets te kort te doen aan de goede zorgen waarmee H.H. Be-

stuurders hun kind hebben groot gebracht, alleen zijn wij van oordeel

dat de jongeling van wien sprake is, wel een tiental jaren vroeger

dan hier ondersteld wordt de wijde wereld is in gestuurd.

Of zouden we meegaan moeten met hetgeen we in een overigens

flink gesteld Verslag, in het Maandbericht van ’82, p 120, lezen:

„Nemen wij het jaar ’31 aan als den aanvang van een nieuw tijdperk

in de geschiedenis van ons Gen., het spreekt wel van zelf, dat daar-

mede niet gezegd is dat nu de oude weg is verlaten, ook niet, dat

een nieuw, een vast plan was ontworpen. Het was geen ommekeer,

geen omwenteling, de overgang tot latere toestanden zou ongevoelig,

maar daardoor ook geleidelijk plaats hebben.” ’t Komt ons voor dat

de schrijver zelf erkent dat met ’31 geen nieuw tijdperk begon, maar

dat er blijkbaar sinds dien tijd een in voorbereiding was, iets wat

we, gedachtig aan het bekende „the coming events cast their shadows

before”, gaarne toegeven.

Ons blijft dus niet anders over dan deze Geschiedenis te verdeelen

in twee tijdvakken, waarvan het eerste de jaren van 1797
—

’48 omvat

terwijl het tweede van ’48 tot onzen tijd loopt. In het eerste tijdvak

zien wij hoe het Gen. zich een onaangevochten plek in de publieke

opinie zocht te verwerven zoowel door het doel van zijn streven

steeds helderder in ’t licht te stellen als door allerlei misvattingen

te bestrijden. Voorts trachtte het door middel van verschillende perio-

dieke geschriften, deels voor den beperkten kring zijner Bestuurders

deels voor den breeden zoom zijner Begunstigers bestemd
,
de belangen

van het Gen. zóó te behartigen dat alle dingen eerlijk en met orde

konden geschieden en er bij voortduring een waar en zooveel mogelijk

goed gerucht van zijn arbeid kon uitgaan.

Wat nu die arbeid zelf aangaat, voor zooveel hij op de heiden-

wereld betrekking had, en hierop was hij, zoo niet uitsluitend dan

toch voornamelijk gericht, deze was, wie zou zulks bij het begin der

Nieuwere zending toen alle ervaring en oefening ontbrak ook ver-

wachten, niet naar een vast plan aangelegd. Bij de luttele kennis

welke men in ons vaderland, vooral in de eerste decenniën onzer

eeuw, van de overzeesche gewesten had, moest men zich laten leiden

KBüiJF, Geschied. Ned. Z. Gen. 2
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door de omstandigheden, afgaan op allerlei berichten. We denken

er niet aan om scheepsgezagvoerders of indische ambtenaren van

kwade trouw te verdenken, maar velen op wier zeggen men afging

waren niet voldoende op de hoogte
,

en hadden ook vaak geen

ervaring, ook geestelijke, genoeg om bij het beoordeelen van landen

en volken het algemeene van het plaatselijke, het wezenlijke van het

voorgewende, het bereikbare van het wenschelijke te onderscheiden.

Evenmin komt het in ons op indische predikanten of reeds dienst-

doende zendel. van heersch- of gemakzucht te beschuldigen, maar

dat de eersten wel eens meer aan de zoogenaamde Christengemeenten

dan aan de heidenen, de laatsten wel eens meer aan de wenschen

van vleesch en bloed dan aan de eischen der zelfverloochening hebben

gehoor gegeven, behoeft niet geloochend.

En hadde men nu trots dat alles nog maar kunnen gaan en staan

waar men wilde, misschien zou de uitkomst nog beter geweest zijn.

’t Is zoo, in het woord , onverhinderd” waarmede de Hand. der

Apostelen, dat eerste geschiedboek van de verbreiding des Christen-

doms eindigt, ligt voor de zending in ’t algemeen een kostelijke

profetie, maar deze belet niet dat op de paden door een of ander

Z. Gen. in de heidenwereld bewandeld
,
struikelblokken en slagboomen

in menigte gevonden worden. Ook het N. Z. Gen. heeft zulks in

Indië ondervonden, want het had daar o.a. met het Ned. gouverne-

ment te rekenen. Dat het de zending tegenwerkte mag o. i. niet

worden beweerd, en er is waarheid in hetgeen ten jare ’36 een

indisch predikant schreef: ,dat door het Ind. gouvernement onmoge-

lijk kon voldaan worden aan de overdreven en onmatige eischen die

men in Europa ten aanzien der zendelingszaak van hetzelve vorderde.”

We willen Ds. Lenting, die toen hij dit schreef (Hand. ’36, p. 80),

twintig jaar in Indië geweest was, zelfs gelooven als hij verzekert:

hoe niet alleen koning Willem I begeerde ,dat in onze O. Ind. be-

zittingen, waar zulks mogelijk is en met voorzichtigheid kan gedaan

worden, zonder de openbare rust in de waagschaal te stellen” de

zending zou bevorderd worden, maar ook dat het Indisch gouv. zich

daarmede uit „eigene overtuiging en belangstelling” vereenigil en de

zendingszaak ondersteund heeft. Als Z. Eerw. echter ten blyke van

die goede gezindheid er op wijst, dat de Evang. boden „niet zelden

op ’s Lands schepen een vrijen overtocht gehad hebben van Batavia

naar de plaats hunner bestemming”, dan is die vrijgevigheid op

zich zelf te prijzen, maar tot voordeel der zending heeft het niet

gestrekt dat hare arbeiders, zij het dan ook kosteloos, op allerlei
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uithoeken in de buitenbezittingen terecht kwamen. De Regeering wist

toch wel dat daar op geringe uitzonderingen, baar gezag zoo al

gekend, niet erkend werd, dat er niets te verstoren viel wat op

„openbare rust” zelfs geleek en dat de zendel. ten gevolge van dat

alles niet slechts aan de willekeur van allerlei despootjes maar ook

aan bet zwaard van den honger waren overgeleverd. De Regeering

moge bet best bedoeld hebben, maar als men de zendel. gedurende

ons tijdvak maar aldoor Java ziet verlaten dan is zelfs de eer van op

gouvernementskosten te reizen niet altijd in staat gedachten te weren

die een familietrek verraden met het bekende
: „ promoveatur amoveatur.”

Als wij dit alles in aanmerking nemen, en bovendien bedenken

dat de Heer Jezus om zijn Koninkrijk te vestigen zich niet heeft

bediend van de twaalf legioenen engelen maar van de twaalf apostelen

,

terwijl die mannen zich niet als krijgslieden in de rijen der zeloten,

maar als akkerlieden in den wijngaard te beschouwen hadden, iets

wat gelukkig door de zendel. des Gen. nooit is vergeten, dan spreekt

het van zelf dat onze verwachting aangaande de vrucht van den in

het eerste tijdvak te beschrijven arbeid, vrij burgerlijke afmeting zal

hebben aan te nemen. Hieruit op te maken dat de dagboeken dezer

zending slechts klachtboeken zullen zijn
,
ware onjuist. Ook al nemen

we de vrijheid over de zoo rgk gezegende zending in de Minehassa,

die nog in het eerste tijdvak werd aangevangen, eerst in het tweede

te spreken, toch zal blijken dat op de verschillende akkers vóór ’48

in geestelijke cultuur genomen, een gedeelte gevonden werd ’t welk

onder ’s Heeren zegen vrucht droeg, en al was het dan ook geen

honderd-, zestig- ja soms geen dertigvoudige oogst waarover men
zich verblijden mocht, geheel vruchteloos werd geen enkele akker

bebouwd en ook het Ned. Zend. Gen. ondervond de waarheid der Gods-

belofte (Jes. 55 : 11) : Mijn woord zal niet ledig tot Mij wederkeeren

!

HOOFDSTUK II.

DE GESCHRIFTEN VAN HET GENOOTSCHAP.

Een vaderlandsch geleerde verhaalt dat hij als student een goed

werk over zekere materie wenschende te lezen, een zijner leermeesters

verzocht dit aan te wijzen, doch het weinig bemoedigende antwoord

2*
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ontving: , Daarvoor moet gij zakken met boeken lezen”'). Indien dit

antwoord niet gegeven werd om zich met een phrase van de zaak

af te maken, maar, om aan te duiden: wat er over geschreven werd

is nog niet in eén boek saamgevat, dan moeten wy hem die op de

hoogte wil komen van hetgeen het Ned. Z. Gen. was en deed nog

hetzelfde antwoorden. Dat , zakken” vol is natuurlijk bij manier van

spreken op te vatten
,
maar toch

,
de klacht van den inspector Zahn *)

:

,de zending onzer dagen — is zeer mededeelzaam”, geldt ook ons

Gen. Zeker, wat vóór 1800 door hetzelve zonder vermelding van

drukker te Rott. is uitgegeven, beteekent niet veel, maar als men

bij elkaar ziet wat tot ’32 de pers van N. Cornel, en sedert dat jaar

die van de firma M. Wyt en Zonen te Rott. heeft afgeleverd, dan

wordt men geneigd met genoemden Inspector te vervolgen: ,met

eenig medelyden kan men aan den geschiedscbry ver der toekomst

denken die uit deze duizenden bladen, berichten en monographieën

,

de geschiedenis zal uitvorschen.”

Gelukkig werden papier en letter van die geschriften allengs beter

maar uit het oogpunt van frischbeid laten zij nog al te wenschen

over, en al willen we gaarne onderstellen dat men dit gebrek door

juistheid trachtte te vergoeden, zij verraden maar al te zeer hun

oorsprong uit een meer breedsprakigen dan wélbespraakten tyd.

Geen wonder dat van tijd tot tijd stemmen opgingen, die, ook met

het doel om te bezuinigen er op aandrongen wat minder het zegel

drukken op hetgeen Voltaire als kenmerk van den hollandschen stijl

had opgegeven: honderd woorden voor een.

Het eerste geschrift op last van het Gen. uitgegeven was het Adres

tot welks , afvaardiging” in de morgenvergadering van 19 Dec. '97

besloten werd. Het verscheen met den naam van J. L. Verster als

eerste onderteekenaar
,
onder den titel: Aanspraak van het Z. Gen.

opgericht te Rott. den 19‘^'* Dec. 1797, aan alle oprechte Vereerers van

onzen Heer J. Christus in Hed. welke in de uitbreiding van Zijn Koning-

rijk belang stellen, Rott. 1798. In dit stuk werd den „godsdienst-

minnenden landgenooten” bericht op welke wijze het ,Ned. Z. Gen.

ter voortplanting en bevordering van den Christ. godsdienst, bijzonder

onder de heidenen”, was tot stand gekomen. Daar dit , bijzonder” aan-

duidde dat men zich niet uitsluitend tot de heidenwereld zou bepalen

liet men op verlangen van directeuren weldra volgen, dat gelijk van

*) C. Pritijs V. D. Hoeven, Academieleven, Utr. ’66, p. 86.

Allg. Miss. Zeitschr., Gütersloh ’77, S. 495.
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een Gen. welks oprichters voor het meerendeel Leeraars waren die

hunne ,aankleeving aan de Hervormde leer” vrijmoedig betuigden,

wel te wachten was, niets zou ondernomen worden, dat tegen de

ordening en de leer der Kerk inliep. Dit behoefde evenwel geen lid

van eenig ander „Christen Gen.” af te schrikken om als medewerkend

of als contribueerend lid deel te nemen. De uitnoodiging daartoe

opzettelijk aan te dringen acht men met het oog op „de godsdienstige

gezindheid welke een aantal Nederlandsche harten onder ons bezielt”

overtollig. Evenmin maakt men bepalingen omtrent de medewerking

welke verlangd wordt, maar bidden is noodig, en wil men dit in

gemeenschap met anderen doen, den eersten Maandag van elke

maand, des avonds omstreeks zeven uur, hebben zij die reeds toe-

traden daartoe vastgesteld. Kan „zonder af te korten aan andere

Godvruchtige uitgaven” iets overgereikt worden, men doe zulks,

terwijl hun die ruim gezegend z;in herinnerd wordt hoe thans een

„allergeschikste gelegenheid” wordt aangeboden iets voor Jezus te

doen. Zijn er die lust gevoelen zendeling te worden, men zal hen met

graagte ontvangen. Na verzekerd te hebben, zich wel bewust te zijn

„dat onze onderneming veele zwaarigheden in heeft” maar dat door

„de beschouwing van toeneemende ongeloovigheid en ongodsdienstig-

heid” de ijver te meer werd gaande gemaakt om de „verbreiding van

’s Verlossers gezegenden Naam” zich aan te trekken, vleit men zich

dat „geene verschillende begrippen, die het weezenlijke van den

Christelijken godsdienst niet betrefFen” iemand van medewerking zal

terug houden „daar het aankomt op de algemeene zaak van den

Christelijken Godsdienst en de behoudenis van onsterfelijke zielen.”

Ten slotte laat men de uitkomst van al wat verricht werd met vol-

komen berusting over aan Hem die wijs en genadig is, aan dien

goeden Geest welke aan alle vleesch is toegezegd, aan dien grooten

Middelaar door Wiens hand het welbehagen des Heeren gelukkiglijk

zal voortgaan, ja men slaat het oog op den Drieëenigen God wien

toekomt de lof enz.

Dewijl men uit dit stuk niet voldoende over het Gen. kon oor-

deelen en er op v. d. Kemp’s voorstel reeds „eenige nadere pointes”

waren vastgesteld, welke evenwel in de Aanspraak „niet wel vleiden”

werd weldra een Nader onderricht aangaande het N. Z. Gen. enz. uit-

gegeven. In de slotparagraaf van dit geschrift werd beloofd kennis te

zullen geven van bijzondere Artt, welke nader noodig zouden geacht

worden, en ter voldoening aan die belofte verscheen mede nog in

1798: Bericht van den Aart van het N. Z. Gen. en van de onderscheidene



werkzaamheden van deszelfs leden. Men vernam uit dat stuk, waarin
,
naar

eisch van een Reglement, alles onder bepaalde opschriften was saamge-

bracht, in hoofdzaak het volgende omtrent de inrichting van het Gen.

:

Het bestond uit twee soorten van leden, nl.

a. Contribuerende leden die zulks werden door ƒ 500 in eens of

f 25 jaarlijks te geven. Zij hadden recht op een exemplaar van alle

werken door het Gen. uit te geven. Desverkiezende konden zij de

Alg. Verg. bijwonen en er schriftelijk voorstellen indienen.

h. Medewerkende leden die uit liefde voor de uitbreiding van het

Christendom, zich tot medewerking verbonden en deze toonden door

tot deelneming op te wekken en geschikte zendel., zendingsvelden

en middelen ter uitbreiding van het Evangelie op te sporen. Zij

konden bijdragen naar vermogen, hadden eene verklaring te teekenen,

ontvingen een diploma en mochten de Alg. Verg. bijwonen. Op
plaatsen waar geen directeur was, benoemden zij uit hun midden

een, met het bestuur te Rott. Correspondeerend lid.

Het bestuur van het Gen. berustte bij directeuren, uit de Medew.

leden gekozen, die in twee klassen onderscheiden werden.

a. De Dir. te Rotterdam die ‘Z, van het geheele getal dir. mochten

uitmaken wanneer dat zestig of minder was, doch zoo het grooter

werd, niet sterker dan van het geheel mochten zijn. Op den

eersten Maandag van elke maand hielden zij
,
minstens ten getale van

zeven, vergadering, onder het voorzitterschap van een hunner die

slechts ééne maand deze waardigheid bekleeden kon. Op geringe uit-

zonderingen na konden alle zaken door de leden dier Maandvergade-

ring geregeld worden.

h. De Bniten-dir. die, ofschoon niet te Rott. wonende, toch zooveel

mogelijk de verg. zouden bijwonen, en wier werkzaamheden vrij wel

met die van de Medew. leden overeen kwamen. In bepaalde gevallen

moesten zij door de rotterdamsche collega’s geraadpleegd worden, en

eens per jaar, hielden zij met deze eene ,Buitengewone Ver-

gadering van directeuren” ten einde de rekening van den thesaurier

te hooren en voorts te besluiten op de ,pointen van deliberatie”

welke hun enkele weken te voren bij circulaire waren bekend gemaakt.

Eens per jaar, in den zomer, hield men te Rott. eene , Algemene

Vergadering” tot welke ook de Contrib. en Medew. leden toegang

hadden. Dan werd verslag over den toestand des Gen. uitgebracht,

terwijl genoemde leden hunne aanmerkingen konden inbrengen van

welke heeren directeuren , zodanig gebruik maken als zy zullen

menen te behoren.”



23

Over Secretarissen, een Thesaurier en een Bibliothecaris werd ook

een en ander gezegd
;
bepaalde Commissiën werden nog niet genoemd

doch den dir. macbt gegeven haar naar bevind van zaken in ’t leven

te roepen. Ten slotte werd de eerste Maandag in de maand, liefst

’s avonds zeven uur, voor een bidstond aangewezen.

Voorgelicht nu door dat Bericht ’) en de stukken welke er aan

vooraf gingen had, eer het jaar 1798 voorbij was, ieder uit te maken

welke houding hij ten opzichte van het Gen. behoorde aan te nemen.

Bij zeer velen liet deze niets te wenschen over, en toen op de eerste

Algem. verg. 27 Juni 1799 te Rott.
,
het eerste Rapport der werk-

zaamheden en van den staat van het N Z. Gen. werd uitgebracht had

men stof tot roemen.

Het spreekt van zelf, zendelingen had men nog niet uitgezonden

en kon dus niet melden „dat onder onze aan afgoderij verslaafde

medemenschen velen met een boetvaardig hart het Kruisbloed van

onzen lieven Heiland gelovig tot hunne Zaligheid voor zich hadden

aangenomen” maar hoe weinig beduidend de werkzaamheden van

het Gen. in veler oog zijn mochten, men zou grooter dingen zien.

Al waren er ook nog die zich verkeerde begrippen van het Gen.

vormden en zijne bedoelingen miskenden, onder „Jezus lievelingen”

in Nederland had men medewerking gevonden. Rijken en minder

gegoeden hadden in het „toebrengen van penningen” getoond iets

voor de zaak over te hebben, meer dan honderd hoogleeraren en

leeraars waren reeds lid geworden, vrij algemeen werd van de kerke-

lijke leerstoelen voor het Gen. gebeden, van verschillende Nederduitsche

en Waalsche Synoden aan welke van de oprichting kennis was ge-

geven, had men goedkeuringen ontvangen, terwijl godsdienstige ge-

1) Van het Bericht verscheen reeds in ’03 een 2de druk „met bijvoegselen en

nadere bepalingen.” Voorts verschenen uitgaven; in ’25, waarin slechts die latere

bep. werden opgenomen welke over de Bestuurders en hunne plichten handelden;

in '35, onder den voortaan blijvenden titel: Al^. Bepalingen, waarbij ook het Regl.

voor de Afdeelingen en dat voor de Vrouw, hulpgen.
; in '49 voegde men het Regl.

op het Zend. huis er aan toe en sprak niet meer van uit- doch van verbreiding des

Christendoms; in '62 plaatste men er bij: het Regl. v. Orde voor de jaarverg., dat

voor de Afdeelingen, het Beheer der financiën en het Zendelingshuis. Van deze

uitgaaf verscheen in ’81 de derde druk, welke aantoont dat er een Regl. voor de

Hulpvereenigingen is bij gekomen (’71) en vooral het Regl. v. Orde vrij wat wijzi-

gingen ondergaan had (’74) om den duur der jaarverg. tot twee dagen te beperken.

Toen in '91 de voorraad uitgeput bleek, besloot men tot een nieuwe uitgaaf waarin
niet slechts kon opgenomen worden wat ter jaarverg. v. '89 veranderd was (E. A.
'89, p. 138), maar ook wat met het oog op deze nieuwe uitgaaf werd voorgesteld

(E. A. '91, p. 126, 131; ’92, p. 34, 145) en aangenomen.
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nootschappen zoo buiten als in het vaderland blijken van sympathie

gaven.

Geen wonder dat men van oordeel was dat door dit alles het ,Gen.

niet alleen gevestigd is
,
maar ook een gegrond uitzicht op bestendige

duurzaamheid gekregen heeft.”

Trots dit alles werd het in 1800 nog wenschelijk geacht Gedenk-

schriften van het N. Z. Gen. het licht te doen zien, ten einde het

publiek omtrent aard en bedoelingen van het Gen. nog beter op de

hoogte te brengen. In ’Ol verscheen het eerste deel waarin, behalve

eene met zorg geschreven voorrede, nogmaals voorkwam: Een ge-

schiedk. verslag aangaande de oprichting er van
,
een voordracht over

het noodzakelijke der bekeering van heidensche volken, en voorts

brieven en berichten aangaande de kaapsche
,
zwitsersche en deensche

zending. Een tweede deel kwam in ’05 uit en bevatte behalve het

voorbericht, slechts de verhalen der reizen en verrichtingen van de

zendelingen v. d. Kemp en Kichereh van 1798—1803. Een derde deel

dat o.a. een portret van H. J. Krom
,
benevens een door kunstrechters

uitgekozen gedicht op dien betreurden doode bevatten zou
,

is zoover

wij weten niet verschenen ').

We mogen het er voor houden dat het jeugdige Gen. door deze

uitgaven met het groote publiek had afgerekend. Wat verder het

licht zag waren periodieke geschriften öf voor de leden óf meer

bepaald voor de directeuren bestemd. We beginnen met de laatste

geschriften als zijnde voor de kennis van het Gen. van het meeste belang.

A. De Grond-acten enz. Een in 1798 te Rott. uitgegeven ge-

schrift van 94 blz. dat de geboortegeschiedenis en de eerste hande-

lingen der direct, bevat *).

B. De Extract Acten. Op den eersten Maandag van elke maand

vergaderden dir. minstens ten getale van 7 ,
en ’t spreekt van zelf dat

de secr. notulen moest ,houden en boeken”. 13 Juli 1798 werd be-

sloten dat alle vierendeel jaars een extract uit de notulen aan de

>) E. A. 1801, p. 165, 174; ’05, p. 388, 395. Hand. ’05, p. 81.

*) Onder den algem. titel: Stukken behorende tot de Handelingen van het N, Z.

Gen. enz. bevat het een verslag van de morgen- en avondvergadering op 19 Dee.

1797; een Korte opgaaf van hoofdzaken verhandeld in de Verg. der direct, van het

N. Z. Gen. gehouden 11 Juli '98 en volgende dagen; een op die verg. uitgebracht

Rapport over eenige aan te prijzen middelen ter bereiking van het doel des Gen., en

ten slotte de Agenda voor genoemde verg. onder het opschrift: Pointen van beschrij-

ving in de Circulaire Missive.
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buiten dir. in eene gedrukte circulaire zou loegezonden worden. Deze

uittreksels uit de not. der Maandverg. zijn de Extract Acten, van

welke men de paginatuur zoo liet doorloopen, dat de eerste 34,

jaarg. 4 kloeke deelen vormen *), terwijl sedert ’35 elke jaargang

op zich zelf staat. Bij het in orde brengen der Acten stond sedert

Oct. '35 een vaste comm. den daarvoor uit de bestuursleden benoemden

secretaris bij, doch toen Mr. H. J. van Buren in ’40 er van ontheven

werd, legde men het in ’41 den Director Hiebink op de schouders.

In '43 verklaarde deze dien last niet langer te kunnen torschen en

nu schreef men in ’44 in art. 7 van het regl. voor den Subdirector:

„dat het bepaaldelijk tot zijn werk behoorde de Acten der Maandverg.

te houden en ze, in overleg met de Comm. tot red. der E. A.
,
voor

de pers gereed te maken. Tot '48 heeft de heer Matthes dan ook dit

werk verricht, terwijl na hem, van ’48— '50, weder de Dir. Hiebink,

van ’50—’59 de Adj. secr. Neurdenburg het deed. In '59 hief men de

vaste comm. voor de red. op en droeg haar werk over aan de „Comm.

van Bestuur” onder welker toezicht de Adj. secr. C. van Kasteel tot

’74 voor de Acten zorgde terwijl na diens aftreden de Adj. dir,

J. W. Roskes die taak op zich nemen moest.

Van de E. A. der latere jaren kan o. i. niet gezegd worden dat

zoo men ze tot hare wezenlijke beteekenis herleid, zij te veel blad-

zijden vullen
,
maar dit belette niet dat herhaalde malen

,
en niet te

vergeefs, op bekorting werd aangedrongen. Dewijl zij trots dit alles

nog een goede derdehalf honderd gld. bleven kosten, drong een

bezuinigings comm. in ’(58 wel op nog meer beknoptheid aan, maar

ze afschaffen kon moeilijk, niet alleen omdat ze de Bestuurders in

staat stelden behoorlijk voorbereid ter vergadering te komen, maar

omdat ze ook den band tusschen deze en de direct, in wezen hielden.

Het voorstel in '80 gedaan en in '91 nog eens herhaald om ze door

een drie- of viermaandelijksch Verslag of „een aangenaam geschreven

overzicht” te vervangen kon geen bijval vinden, want de overtuiging

behield de overhand dat de sedert 1798 uitgegeven E. A. als voor

een groot deel de geschiedenis van het Gen. bevattend, in eene

wezenlyke behoefte voorzien. Tegen dit laatste is niets in te brengen

,

jammer maar dat hetgeen in een wezenlijke behoefte voorzag zoo

‘) Sedert ’20 verschenen in .5 stukjes de Rerjisters. Ze loopen tot ’33 doch sedert

dien tijd is elke jaargang van een register voorzien dat aan de behoefte scheen te

beantwoorden, want ofschoon in ’37 bepaald wxrd dat er in ’I4 weder een afzon-

derlijk register verschijnen zou, is er later niets meer van vernomen.
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moeilijk te krügen was voor hen die, hoe belangstellend ook, niet

tot den kring der Bestuurders behoorden of wenschten te behooren.

Zij waren alleen voor dire(jteuren en sedert ’43 ook voor oud-dir.

en ofschoon in ’32 en wederom in ’69 werd voorgesteld ze ook voor

Afdeelingen of besturen van Hulpgen. verkrijgbaar te stellen, men
zag er bezwaar in en gaf alleen verlof dat direct een tweede exem-

plaar, doch daar dit nimmer terug kwam, na ’49 hun eigen exemplaar

aan medewerkende leden ter lezing mochten geven.

Op boekverkoopingen kwamen ze, in vroeger jaren althans, ook

niet onder den hamer '), want aangezien nieuwe direct, de Acten

ook konden vragen en herdruk op groote kosten liep, moesten de

nagelaten betrekkingen van overleden direct, ze terugzenden en

werden, bij verzuim, daartoe aangemaand. De acten van ’70 en vol-

gende jaren blijven echter in bezit der direct., gevolg van de bepaling

dat zij er ’sjaars een halven gulden voor moesten betalen, en hoewel

in ’80 werd voorgesteld de acten van vóór ’70 mede in ’t bezit te

laten van hen die ze hadden
,
het Hoofdbestuur stond zulks niet toe.

Natuurlijk mochten uit geschriften die zulk een beperkten kring

van lezers hadden ,geene stukken, buiten toestemming, in eenig ander

werk worden overgenomen.” Toen in Tl dit verbod overtreden was

hield de Mndverg. zelfs op hare Acta te laten drukken, doch al

ging het voorstel: enkele afschriften bij een deel der Bestuurders te

laten rondgaan ook niet door, ter Jaarverg. van T2 werd het laten

overdrukken uit de Acta bijna ónmogelijk gemaakt. In ’26 begreep

men toch dat ,de eer en het belang van het Gen.” zulks wenschelük

kon doen zijn en er werd dus besloten in zulk een geval het toe te

laten: met toestemming der Directie. Sedert jaren leest men thans

op den omslag der E. A. het volgende, NB.: ,üit de E. A. mag
zonder verlof van de , Uitvoerende comm.”, niets openbaar gemaakt

worden” en toch werd het vertrouwen ’t welk het Gen. stelde in

hen die het als direct, de E. A. toevertrouwde, in ’74 nog eens

beschaamd, terwijl ook van Harthookn beweerd werd dat hij bij zijn

aanval op het Gen. in dezen onbescheiden geweest zou zyn *).

9 Boekhandelaren die ze in door hen te veilen biblioth. vonden, zonden ze vaak

naar Hott. ,
gehoorzaam aan hetgeen zij op het schutblad lazen: „Deze A. mogen

op geene openbare verkoopingen verkocht worden."

9 Grondacten, p. 33. E. A., ’22 p. 739; ’26 p. 17, 42; ’35 p. 134, 143; ’35 p. 44;

'41 p. 38; ’43 p. 47; ''44 p. 53; ’59 p. 60; ’63 p. 466; ’64 p. 127; ’68 p. 102; ’69

p. 30, 52, 75; ’74 p. 156; ’80 p. 175; ’91 p. 126; ’92 p. 35. Handel., ’ll p. 6, 29;

’12 p. 36; ’26 p. 17, 42; ’32 p. 27; '49 p. 31. Niemakk, Bijdragen e. v. Rott.’64p.8.
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C. De Handelingen. Direct, te Rott. wonend hielden zooals

wij zagen iedere maand eene verg. en ofschoon de direct, van buiten

de stad daar mochten verschijnen, verplichting er toe bestond niet.

Geen wonder dat men alle direct, wel eens bijéén wilde hebben om

over gewichtige zaken te spreken. Zulk een samenkomst van alle

direct., voortzetting der Maandverg. werd genoemd, eene „Buiten-

gewone Verg. van directeuren” of de „Jaarvergadering.” Den lillen

Juli 1798 en volgende dagen werd zij voor het eerst gehouden. In

de 6*^® zitting werd bepaald: een Extract uit de Acten van deze

verg. te doen drukken en aan direct, uit te deelen. Deze Extract

Acten zijn bekend onder den titel: Handelingen in de buitengewone

verg, der Direct, van het N. Z. Gen. welke titel in ’49 veranderd

werd in Hand. van de Jaarverg. der Direct, en zij loopen als afzon-

derlijke uitgave tot ’62. In het volgend jaar werd nl. besloten ze bij

extract op te nemen in de gewone E. Acten. Wat we bij deze laat-

ste opmerkten aangaande redactie en bestemming geldt ook voor

de Handelingen.

D. De Maandberichten. Reeds in de stichtingszitting van het

Gen. besloot men, om, dewijl het nog onvoegzaam was „openbare

bedestonden” voor den bloei des Gen. aan te leggen, voor het houden

van de „bijzondere bedestonden” in de huisgezinnen der leden, aan

te geven den eersten Maandag van iedere maaud des avonds te 7

uur. Den Nov. 1798 stelde men echter voor de openbare bede-

stonden te Rott. eene agenda op waarvan punt e luidde: „De inge-

komene berichten van aanbelang, indien er zoodanigen voorhanden

zijn, voor te lezen”. Reeds ter verg. van 7 Jan. 1799 waren drie

verzoeken ter tafel om mededeeling der berichten die te Rott. ge-

lezen waren, waarop men besloot ze van tijd tot tijd te doen drukken.

Dientengevolge verschenen : Berichten cn Brieven voorgelezen op de

maandelijksche Bedestonden van het N. Z. Gen. voor het jaar 1799,

Rott. bij N. Cornel '). In ’28 werd „Berichten en Brieven” veranderd in

„Maandberigten” en voegde men als blijk van „gelukkigen voortgang”

der werkzaamheden achter het woord „Genootschap” in: „betrekkelijk

de Uitbreiding van het Christendom, bijzonder onder de Heidenen.”

In ’79 liet men dat „voorgelezen op de maandel. bedestonden” waaraan

o.a. de aanhef van no. 10 voor ’50 nog herinnerde, weg.

*) Een Inhoudsopgave van de uitgekomen berichten gaf men na de jaargangen

’08
,
’16 en ’22

,
terwijl sedert ’23 elke jaargang er van i voorzien.



28

De taak van hen die de eer hadden lid der .Comm. voor de Mndber.”

te zijn, is, dewijl deze bestemd waren voor lieden van zeer verschil-

lenden stand, ontwikkeling en richting aldoor moeilijk en ondankbaar

geweest. Deze toch zoo te kruiden dat zij tot de zoogenoemde pikante

lectuur gerekend kunnen worden gaat moeilijk, want wordt het

Koninkrijk der hemelen aan de eene zijde ook vergeleken met een

boom, wa;mn de vogelen zich ophouden, zoodat er nog wel een en

ander gebeuren zal *t welk de aandacht trekt of boeit, daarop volgt

toch de gelijkenis van het zuurdeeg ,
waarin alles zoo stil en onmerk-

baar toegaat. In de voorrede der Ber. voor '06 werd reeds erkend

dat ze .niet altijd even belangrijk waren'’ en daarmee hield zeker

de opmerking verband in no. 1 van ’28 gemaakt en in ’56 nog eens

herhaald: dat die Ber. niet altijd geschikt waren om geheel in de

bidstonden te worden voorgelezen.

Toen wegens .de voortdurende stremming van de Briefwisseling”,

gevolg onzer inlijving bij Frankrijk, de berichten van zendingsposten

en gen. achterbleven had de Comm. in T-3 bijna besloten eenigen

tijd rust te nemen, doch hield de uitgaaf nog loopende door vroegere

berichten, alsmede enkele levensbeschrijvingen en bekeeringsgeschie-

denissen op te nemen. Gelukkig kon zij in ’17 weer putten .uit den

grooten overvloed voorhanden”, en zeker niet als model van overgang

laschte men dan eene phrase in als deze .Daar verscheidenheid be-

haagt, volgt nu iets van een anderen aard.” Moest de Comm. van

red. in '07 reeds hooren dat de Ber. weinig belangrijk waren, in '25

werd geklaagd dat ze wat breed waren opgezet, zoodat er te veel

, uitgespaarde stuivertjes” aan te koste werden gelegd. In '28 werd,

gelijk wij opmerkten, de titel gewijzigd en gaf men meer verscheiden-

heid van inhoud om ,den leeslust door een langen eenzelvigen gang

allengs verflaauwd, weder op te wekken”, maar veel dank heeft de

heer P. H. Hügesholtz die van ’32 tot ’48 de Mndber. in gereedheid

bracht, niet geoogst. Of het den Berichten, zooals Mr. Gboes v.

Prixsteren in laatstgenoemd jaar opmerkte, aan .Apostolisch karakter”

haperde laten we voor wat het is, maar met waardeering van de

moeite door Hügesholtz nog van ’48 tot ’58 in vereeniging met

anderen, aan dat tijdschrift besteed, mag toch gezegd dat het niet

beantwoordde aan de eischen welke men er billijk aan stellen mocht,

’t Is waar, sedert ’25 gaf men jaarlijks op, welke schenkingen aan

het Gen. waren ten deel gevallen, maar eerst in ’44 kwam er behalve

een , Verslag van den binnenlandschen staat des Gen.” ook eene lijst

van de Contributiën. Toen in ’39 een der ,dirigeerende leden” klaagde
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dat zelfs hij niet in staat was te zeggen hoeveel zendel. het Gen.

had en waar zij werkten, eene klacht die voor een directeur maar tot

op zekeren hoogte gegrond was, verscheen er wel achter no. 9 van

de Mndber. van ’39 eene lijst waarop men dit zien kon, maar het

bleef tot ’55 ook bij die eéne lijst, en, wat den financieelen staat

des Gen. betreft, pas in ’41 mocht het publiek vernemen, hoeveel er

was ontvangen en uitgegeven. Trots dit alles bleef het nog al rustig

tot ’56, doch toen kwam de Afd. Leiden met het verzoek de red.

aan een gesalarieerd persoon op te dragen en zij herhaalde dit in

’6l
,

terwijl de Afd. Meppel van oordeel was dat de Ber. meer be-

schouwingen dan feiten behelsden, en Hoorn in ’62 liever de helft

der blz. had dan dingen zooals men in jaargang ’61 op p. 187 en ’62

op blz. 41 kon lezen, en ook gaarne iets meer van buitenl. Gen.

vernemen zou. Dewijl een man als b.v. Ostertag te Bazel, niet te

vinden was, eene proef om zeker teruggekeerd zendeling met de red.

te belasten, niet goed was uitgevallen, en men ook geen geld had

om een Red. behoorlijk te bezoldigen, werd in ’62 de Comm. op zes

leden gebracht, die met even zooveel buitenl. tijdschriften gewapend

in de grootste helft der nummers vreemde-, in het overige eigen

zending zou behandelen, terwijl, wat eene bezuiniging van f 300

af, in ’64, het bleef zoo 4 jaar, elk no. 12 loco 16 blz. zou beslaan.

In '65 kwam van de Afd. Friesland het voorstel in eene Zendings-

courant uit te geven en dit werd in ’72 door den Bosch, in ’75

namens den „Bond der Hulpvereenigingen”, in ’82 door de Afd.

Westerkwartier
,

in ’84 nogmaals door Friesland en in ’91 ten over-

vloede nog eens door Overijssel ter tafel gebracht. Hoewel bij dit

laatst ingediend voorstel niet op het opheffen der Mndber. werd

aangedrongen
, maar deze er toch zeker onder geleden zouden hebben

,

de groote moeilijkheid verbonden aan de uitgave van een „Maand- of

Weekblad, gewijd aan de belangen der zending, zoo mogelijk met

medewerking van andere Ned. Zend. vereenigingen”, deed tegen de

aanneming er van opzien en — de Mndber. bleven. Deze voor en na

ingediende voorstellen waarbij nog in ’67 dat van Velp-Rosendaal

aangaande betere inrichting der Mndber. vermeld moet worden,

hadden evenwel tengevolge dat zij
,
hoewel de oude titel behouden

bleef, allengs in een Zendingsmaandblad werden herschapen. Sedert

’68 werd er eene rubriek aan toegevoegd, die onder het opschrift:

„Berigten” of sedert '69 onder die van „Allerlei”, meedeelde wat op

zendingsgebied wetenswaardig was. In ’73 plaatste men boven elk

nummer een „Inhoud” dien men verdeelde in een „Hoofdartikel” van
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4 of 5 pagina’s, een rubriek ,Verscheidenheden” '), in plaats van het

oude „Allerlei”, terwijl men verder gaf eene nieuwe atdeeling: „Aan-

wijzingen en herinneringen”, vaak door het woord „Berichten” voor-

afgegaan. Sedert ’87 liet men de goede gewoonte den inhoud te

classificeeren achterwege ‘‘‘).

Aangezien de Mndber. bljjkens de Grondacten ook moesten

strekken „ten voordeele” van het Gen. werden ze in den beginne

slechts toegezonden, behalve aan dir. en correspondenten aan hen die

f 25 gl. contribueerden, welke som in 1800 op ƒ 10,10 en in ’18 op

f 5,25 bepaald werd terwijl de begunstigers volgens Art. 7 der Alg.

Bep. zooveel exemplaren konden bekomen als zij ƒ 5,25 in de kas

stortten. Aangezien aan deze bepalingen niet steeds de hand werd

gehouden en zelfs Mndber. werden uitgereikt aan hen die eén gld.

bydroegen, stelde men in ’62 een tarief vast volgens hetwelk ver-

eenigingen van welken aard ook, voor elke ƒ 5,25 die zij in de kas

stortten over 18 vel druks, konden beschikken, welke bepaling in’71

zoo werd uitgebreid dat behalve de Mndber. ook de Kleine Stukjes,

de Stukjes van het Vrouwen-hulpgen. te Rott., later ook de Vliegende

blaadjes onder die 18 vel begrepen werden, mits die aanvraag ge-

schiedde door den Secr. der Afd. of door een Bestuurder. Een voorstel

van de Afd. Haarlem in ’8b gedaan, om hen die jaarlyks vijftig cent

bydroegen een Mndber. te zenden, werd niet aangenomen, üe

klacht reeds in ’17 geuit: „dat het montant van contrib. tegenover

het getal van exempl. der Mndber. die verzonden waren op sommige

plaatsen verbazend verschilt” werd nog in ’84 herhaald, en trots een

welingerichten postdienst kostte het door allerlei nalatigheid, nog in

’92 veel moeite ze te doen komen waar ze behoorden. Het aantal

Mndber. dat gedrukt werd, bedraagt sedert ’05 10,200 exempl. per

jaar, die ook grootendeels verspreid worden ’).

1) liet tweemaal opnemen in ’78 en ’84 van de reis van Dommees in ’t najaar

van ’31 was denkelijk een vergissing.

Grondacten p. 6. E. A. 1798 p. 26, 41; '07 p. 57; '27 p. 350; '39 p. 67; '62

p. 219; '63 p. 409; '64 p. 127; '65 p. 104, 162; '67 p. 151 , 235; '68 p. 5; '72 p.

120; '73 p. 170; '75 p. 108; '82 p. 173; '83 p. 164; ’84 p. 46, 137; '85 p. 41, 152;

'91 p. 88. Hand. '25 p. 23, 33; '27 p. 17, 55; '35 p. 11, 63; '39 p. 17, 52; '56 p.

19, 25, 83; '61 p. 10, 13, 75; '62 p. 14, 16, 100, 104. Mndber. '11 p. 1; '17 p. 1,

218; '22 p. 201; '25 p. 191; '28 p. 1 ;
'40 p. 2 ;

'4
1

p. 149; '42 p. 150; '44 p. 163;

'58 p. 175. G. Groen v. Er. Het Ned. Zend. Gen. Haag '48.

Grondacten p. 12. Ber. p. 5. Hand. 1799, p. 39; 1800 p. 36; '17 p. 126. E. A.

1800 p. 58, 127; '17 p. 293; '67 p. 47, 267, 279; '80 p. 126; '82 p. 104, 173;

'84 p. 46; '85 p. 150; '86 p. 53, 102; '92 p. 115. Mndber. '71 p. 165; '72 p. 30.
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De vraag: in hoever de Mndber. voor de gesch. waarde hebben is

moeilijk te beantwoorden, en het doet hier natuurlijk weinig af dat

in den loop der tijden over zendingsberichten van andere Gen. is

geklaagd dat zij de waarheid hebben voorgesteld onder een prisma

’t welk hare stralen buigt. Of zulks terecht of te onrecht is geschied

laten wij in ’t midden, maar bij het beoordeelen van verhalen uit

vroeger tijd dient niet uit het oog verloren dat toen de zendeling

nog een nieuw man voor den onbeschaafden heiden was, dat hij,

omringd door allerlei voor hem nieuwe zaken, een soort van over-

macht op hem kreeg, welke gebruikt werd om de aanstootelijkste

openbaringen van het dier in den mensch spoedig ten onder te

brengen. Allengs geraakten de heidenen aan zijn persoon en wat hij

had en deed gewoon, ze zagen dat hij in enkele opzichten zelf achter

stond bij dezen of genen anderen blanke in hun omgeving ver-

schenen, en met de betoo vering week ook de onderworpenheid, zoo-

dat de Nieuwere zending niet op zulke snelle uitwendige veranderingen

ten goede wijzen kan. In ons geval komt alles neder op de vraag:

of de zendel. getrouwe afdrukken van hunne indrukken in hun

brieven hebben gegeven, en of de red. daarvan een eerlijk doch

tevens oordeelkundig gebruik heeft gemaakt?

Merken wij al aanstonds op dat het Gen. zelf nu en dan over zijne

Mndber. spreekt. In ’06 wordt verzekerd: dat men de brieven en

dagboeken ,met weinige veranderingen zoo geeft als dezelve ont-

vangen worden.” In ’31, dat men het noodige geeft om leden „wien

het om waarheid te doen is, bekend te maken met den waren staat

der zaken.” Toen in ’39 de vraag in kwam: ,of, en in hoeverre men

voor de echtheid der gedrukte berigten kon in staan”? werd door de

red. o.a. opgemerkt, dat men de zendel. aanspoorde: ,toch niet dan

waarheid en de geheele waarheid te berigten.” Ook zeide men: wat

in de Mndber. gemeld wordt, „is dan ook waarlijk zeldzaam zoo

gunstig, dat het vermoeden van opsiering en overdrijving er door

kon worden gaande gemaakt”, terwijl verzekerd wordt den lezers

niet te hebben verheeld als allerlei mislukking en verijdeling van

hare hoop, haar geloof en ijver beproefde, of als er gebreken open-

baar werden. Ook nog in ’54 wordt opgemerkt dat men van buiten-

landsche zendingen meestal het verblijdende opgaf maar van de eigene

ook de kwade tijding, omdat het er ten aanzien van deze op aan-

komt „de geheele waarheid” te kennen. Dat ook de zendel.
,
om een

paar getuigenissen aan te voeren, zich zeer wel van hunne verant-

woordelijkheid bewust waren, blijkt uit het schrijven van Winkler:
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,ik boude het mij tot een vasten regel om de zaken te beschreven

zooals zij zijn, en niet, zooals wij wenschten dat zij zijn mogten"

,

ter-

wijl Tendeloo zich aldus uitlaat: * Missen mijne berigten daardoor

(het meededen van den waren toestand) tooi en kleed, ik vermag

die niet te geven
,
de fantasie moet er vreemd aan blijven.” Aan

eene zend. courant wilde men o.a. ook daarom niet aan, omdat men

allicht in verzoeking zou komen ,op effect berekende bekeerings-

geschiedenissen” te geven, van welke een uitgever van het Bazeler

Magazijn later schreef ,sie werden auch ohne Absicht gern etwas

appretiert.” Zelfs een zendel. die het Gen., ja meer nog dan dit, den

dienst opzeide en goed kon vinden met het oog op de Minehassa,

waarvan, ook naar het oordeel des Directors, de schoone zijde nog

al op den voorgrond werd geplaatst, de beschuldiging te laten druk-

ken: „zyne Mndber. en Meded. behelzen zaken die meestal slechts

in de voorstelling alleen en niet in de werkelijkheid bestaan”, zou

toch erkend hebben „dat het Gen.
,
zyns inziens althans, het nuchterste

was van allen.” Natuurlyk zullen ook wij by ’t beschrijven van de

geschiedenis der zendingsposten ijverig de Mndber. moeten gebruiken

doch hopen niet te vergeten dat het Verslag over ’64 (p. 51) ons

herinnert: dat zij daarvoor „eene zeer ongeschikte, zelfs onzuivere

bron”, we voegen er bij, ook eene hoogst onvolledige bron zyn. In

de hoop dat de Berichten van het Gen. niet slechts door velen aan-

genomen maar ook gelezen zullen worden en de lezers ze, even als

in ’92 de red. van het Handelsblad, „eenvoudig en onopgesmukt”

zullen vinden, wenschen wij der red. bij haar moeilijke taak veel

wysheid toe, opdat de nadenkende lezer er nimmer een uit de hand

behoeve te leggen, met de pijnlijke vraag: staat zulk een bericht nu

te laag voor de red., öf, staat de red. te hoog voor zulk een bericht? *)

E. Het Verslag of Rapport. Kwamen de direct, van het

Gen. eens per jaar in eene Buitengewone Verg. bijeen, het was noodig,

dat, wilde men voeling houden met allen die in het werk des Gen.

belang stelden deze ook eens wat te hooren kregen
,
en men besloot

dus eene Algemeene Verg. te houden. De stichtingsdag van het Gen.

was, als ver in Dec. vallende, daarvoor minder geschikt en men koos

•) E. A. ’39 p. 67; ’64 p. 28.i; ’65 p. 163. Mndber. '06 p. II; '25 no. 10;

’31 no. 10; '40 no. I; '54 no. 1. Meded. XIII p. 270.

S. E. Harthoorn, Oude Grieven enz. Haarl. '64 p. 102. Niem. Bijdragen p. 9.

De Gids '64 I p. 126. Ev. Miss. Mag. '88 S. 227.
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dus Juni, later Aug. en sedert ’09 de maand Juli. In 1799 werd zij

voor het eerst gehouden, en op de daaraan den 26®*^®“ Juni vooraf-

gaande 'Jaarverg. vroeg de voorzitter wat op die Alg. verg. namens

het Bestuur zou worden voorgedragen? Eene comm. bracht toen ter

tafel een Bericht, of, zooals het later genoemd werd een Rapport der

luerkzaamheden en van den staat des Genootschaps. Dit stuk werd niet

alleen goedgekeurd en dus op de Alg. verg. van den volgenden dag

gelezen '), maar tevens bepaald dat het, als van de Jaarverg. uit-

gaande, voor de leden des Gen. zou gedrukt worden.

In de eerste jaren werd het den leden afzonderlijk toegezonden,

vermoedelijk met no. 9 der Maandber. Het Maandber. no. 9 voor ’09

deelde echter een en ander uit dat rapport mee en in no. 9 van ’IO

werd wel bericht dat de Alg. Verg. gehouden was, maar niets over

het daar uitgebrachte rapport gezegd. In de Maandber. van Ml en

M2 werd het voor het eerst in zijn geheel gedrukt in no. 8, terwijl

te beginnen met M3 het Verslag steeds te vinden was in no. 9. Toen

werd ook bepaald dat de comm. die het opstelde het vooraf in de

Jaarverg. ter goedkeuring moest inbrengen, welke laatste dit werk

wel eens aan de Maandverg. opdroeg. Om de werkzaamheden des

Gen. meer naar buiten bekend te maken gaf men het in ’48 afzon-

derlijk en uitvoeriger uit en voegde er als Bijlage aan toe: het

Rapport over den binnenlandschen staat des Gen. dat sedert ’44 in no. 9

der Maandber. opgenomen werd. Het voordeel der afzonderlijke uit-

gave beantwoordde echter niet aan de verwachting zoodat in ’63

goedgevonden werd, het Verslag, ’t welk dat jaar voor het eerst van

het Hoofdbestuur uitging
,

tot drie vel druks in te korten M- De

12,000 ex. die er van gedrukt en waarvan men in ’67 onderstelde dat

er slechts '/M van gelezen werd, kostten echter jaarlijks nog f 1200

en in ’68 besloot men het Verslag weer in de Maandber. op te

nemen. Voor dat over '08 geldt no. 1 der Maandber. voor ’68 en ’69,

maar sedert laatstgenoemd jaar vindt men het in no. 8 en 9 terwijl

ï) Dewijl dit voorlezen op de Alg. verg. veel tijd nam en aan de aandacht voor

de onmiddelijk daarop volgende preek afbreuk deed, las men sedert de Alg. verg.

van ’30, slechts een uittreksel uit het Rapport. Hand. '29 p. 16, 17.

Het Verslag dat aan de direct, bij hunne komst ter Jaarverg. gedrukt werd

uitgedeeld, genoot sedert '82 de eer dat eene comm. er kennis van nam en de aan-

wezigen op het belangrijkste daarin opmerkzaam maakte. E. A. '74 p. 149, 175; '75

p. 5; '82 p. 102, 121.

KRUijF, Geschied. Ned. Z. Gen. 3
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20 jaar later de Alg. bep. (Art. 5 en 7) met die praktyk in overeen-

stemming gebracht werden ^).

F. De Kleine Stukjes. Onder de ,Pointen van beschrijving”

voor de Jaarverg. van dir. in 1798 behoorde ook ,na te gaan welke de

geschiktste middelen zijn zouden, om in ’t gemeen in ons vaderland

dienstbaar en nuttig te zijn aan.... de verbreiding der zaligmakende

kennis van onzen Heer Jezus Christus.” Dewyl het uitgeven van

kleine stukjes daar reeds en parenthese genoemd was ging de

comm. die hierover zou rapporteeren er op in, en ried de uitgaaf van

zulke stukjes zeer aan. In den echt evangelischen geest opgesteld,

zouden ze niet slechts den zendel. en allen die het op de verbreiding

van christelijke kennis toeleggen, te pas komen, maar ook het ge-

brekkige kunnen vergoeden van vele der ,zogenaamde practicale

Werkjens die de eenvoudigen in handen hebben.” Alle medeleden

werden opgewekt hunne gaven in dezen te beproeven.

Een jaar later begreep men terecht ,dat ’t geen allen wordt aan-

bevolen, doorgaans hetzelfde is, alsof het niemand ware aanbevolen”

en drong men er op aan dat enkele leden tot het schrijven van die

stukjes bepaald zouden uitgenoodigd worden, terwyl een Comm. ze

zou beoordeelen en voor de uitgaaf zorg dragen. Den 6^*®" Jan.

1800 werd zulk een Comm.
,
toen uit 4 leden bestaande maar in ’68

zelfs tot 9 personen opgevoerd, dan ook benoemd en zy noodigde

op hare beurt alle leden uit: stukjes, zonder hun naam op te

geven, in te zenden opdat ze, geschikt bevonden zijnde en van

kerkelijke goedkeuring voorzien, gedrukt konden worden. Er kwam

niets in en der Comm. bleef niets over dan — zelve handen aan

’t werk te slaan.

Gemakkelijk was die taak niet want Corn. Brem had nog ditzelfde

jaar in eeue uit het engelsch vertaalde brochure , vereisten” voor

zulke geschriftjes gegeven: nl. reine waarheid, klaar en eenvoudig,

treffend, onderhoudend, zakenryk en in elk boekje ,eenig verslag

van den weg van de behoudenis enes Zondaars.” Het eerste Stukje

, Evangelische erinnering aan kranken” dat op de Jaarverg. van ’Oi

ter tafel kwam moet zeker aan een deel dier eischen beantwoord

hebhen want in ’20 verscheen er reeds een 8®*® druk van.

1) Hand. 1799 p. 9, 17; ’48 p. 98. E. A. ’09 p. 135; ’63 p. 461 , 465; ’67 p. 13;

’68 p. 5, 102, 108; '89 p. 138.
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Langzaam maar vrij geregeld en niet zonder kritiek ging de uitgaaf

voort en toen men in ’15 bij het ter perse leggen van no. 18 : over

,het nadeel van het bij de straat loopen der kinderen” ook op het

nadeel gewezen werd dat het steeds op den titel voorkomende ,voor

minkundigen” te weeg bracht, liet men, dit de eigenliefde op zware

proef stellend adres, ook weg. Het debiet der op allerlei harts- en

levenstoestanden betrekking hebbende Stukjes bedroeg reeds in ’16

ruim 10,000 ex. welk cijfer niet zonder schommeling in ’48 tot 19,563

klom. Nemen wij in aanmerking dat van elk der 2 stukjes die ge-

woonlijk in een jaar uitkwamen, bij de uitgaaf 4000 ex. geplaatst

werden ‘) dan volgt hieruit dat voortdurend tal van oude
,
soms 23

keer herdrukte Stukjes, gevraagd werden. In ’23 wees men er met

voldoening op dat 200,000 ex. verspreid waren. Bevreemden kan ons

dat niet, want al was men er van den beginne af tegen, ze ,op

straten en openbare wegen uit te venten .... daar het den spotlust

voedsel kon geven”, de Kleine stukjes vonden hun weg naar leger en

vloot, naar bedelaarsgestichten en armenscholen, naar de Maatsch.

van Weldadigheid en naar stoombooten, terwijl de Vrouwenhulpgen.

tot de beste afnemers behoorden. In ’50 tot no. 70 gekomen, kwam
er een voorstel, om, ter wille zoo van de onkosten als om de binnenl.

werkzaamheden zooveel mogelijk te beperken, dat jaar geen nieuw

uit te geven, doch daar de grootste slechts ƒ 200 kostten en de

Vrouwenhulpgen. juist door die stukjes groote sommen in de kas

konden storten terwijl het Gen. er 2500 present kreeg om aan zijne

verplichtingen jegens de contribuanten te voldoen, begreep men de

uitgaaf niet te mogen vertragen. Trots dit alles gaf de Comm. in ’63

en ook later nog wel, niet meer dan één stukje, doch behalve

de klachten welke zij daarvoor oogste deed zij ook de minder aange-

name ervaring op, dat de nummers over Zending het minst aftrek

vonden. Van no. 94, eene nieuwe Zendingskaart met handleiding

(12'/-2 vel), werden evenwel nog ruim 11,000 ex. geplaatst, en van de

Gedachtenis-plaat
,
welke met het verklarend Stukje bij het 75 jarig

bestaan des Gen. het licht zag, werd een herdruk van 5000 ex. ge-

geven, terwijl, met no. 108 te beginnen, verschillende Kleine stukjes

tot toelichting dier plaat, het licht zagen. Of de sedert ’73 in ’t licht

verschenen „ Vliegende blaadjes" het debiet der minstens driemaal zoo

dure Kleine stukjes niet zullen geschaad hebben, zouden we niet

1) Van „De Cholera in Nederland, eene stem van God tot onze behoudenis” wer-

den in ’32, 27,000 ex. verkocht. Mndber. '3.3 p. 153.

3 *
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durven verzekeren ’) terwijl we ook niet kunnen zeggen
,
ot de Hulp-

vereenigingen ruim gebruikt hebben gemaakt van het aanbod der

uitgevers in ’75, om bij eene bestelling van ƒ 100 en daarboven

eene korting zelfs van 50 °/o te geven *).

Meermalen werd gezegd dat het bezorgen en verspreiden van de

Stukjes slechts „een zijtak” van de werkzaamheid des Gen. is, doch

zij die naar bet licht en de gaven hun geschonken er hun kracht

aan wijdden, hebben geen onvruchtbaren tak gevoed, al is het ook

waar, dat, sinds het Gen. zich uitsluitend tot het buitenland be-

paalde er van de inwendige zending niet veel terecht kwam. Door

toevoer van andere zijden nam het debiet der Stukjes gaandeweg af.

Wees men in ’70, toen er maar een nieuw uitkwam, nog op

6597 verkochte ex. zoodat er ongeveer 2600 van vorige nummers

gesleten werden, in '71 was dat cijfer een kleine honderd minder

zoodat achteruitgang erkend en van herdruk afgezien werd. Toen de

Afd. den Bosch het volgend jaar voorstelde de Stukjes niet voort te

zetten trok men er wel partij voor, verzekerend dat ze „bijkans

overal met graagte werden ontvangen”, maar in koopen scheen het

publiek toch minder lust te hebben. In ’78 gaf men weer een Stukje

en verkocht slechts 4650 ex. zoodat er naar den gewonen maatstaf

berekend, maar 650 ex. van vorige nummers gevraagd werden. Geen

wonder dat in ’85 er aan gedacht werd de ƒ 400 welke de uit-

gaaf van twee Stukjes kon kosten, maar te bezuinigen en het te

laten bij de tot dusver verschenen 116 nummers der loopende reeks.

Zoover kwam men toen nog wel niet, maar by de wetswijziging 3

jaar later, werd in Art. 5 bepaald dat ze „nu en dan” het licht zouden

zien en vermeldde ze ook niet meer onder de drukwerken in de

„Bijlagen” bij het Verslag. Waar het eindelijk in ’90 bleek dat sedert

het pas genoemd nummer over „een nieuwe kerk” blykbaar naar

geen nieuw Stukje verlangd werd, in aanmerking nam datnoggroote

voorraad aanwezig, en de Comm. er voor allengs tot 4 leden ge-

1) Voor „ecnvoudigen en kinderen’’ gaf men van ’73—’83 9 Stukjes, met een

plaatje uit, die onder den titel Vliegende Blaadjes aangekondigd werden. Hoewel er

van het eerste een 9de, en van anderen een 6de en 5de duizendtal verscheen ,
schijnt

het debiet toch niet aan de verw'achting beantwoord te hebben, zoodat na letter

H, geen later verscheen. Wat ter Jaarverg. van ’90 aangaande deze blaadjes besloten

mag zijn, vernamen we niet. E. A. ’77 p. 92; ’81 p. 91; ’87 p. 5; ’88 p. 132; ’90 p^

28. Mndber. ’81 p. 190; ’84 p. 176; ’85 p. 137.

*) In Mndber. ’75. No. 10 vindt men een lijst van 108 stukjes, door het Gen.,

en van 194 door het Vrouwen Ilulpgen. te llott. uitgegeven.
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slonken was, ging men op liet verzoek dezer laatste in en ontbond

haar, natuurlijk onder dankbetuiging enz. ‘).

G. De Mededeelingen. Ofschoon erkend moet dat er voor

het behandelen van dit geschrift des Gen. geen aanknoopingspunt in

zijn wordingsgeschiedenis te vinden is, toch mag het niet worden

voorbijgegaan. Als jongstgeborene komt het natuurlijk achteraan doch

het ,lest best” is hier tot op zekere hoogte zóo van toepassing dat

eere toekomt aan Ds. Kalckhoff uit Laren die het eerst heeft aan-

gedrongen op een , Tijdschrift over het zendelingswezen” dat o. a.

in de bedestonden helpen kon om ,de soms dorre of min verstaan-

bare Mndber. te kunnen ophelderen en smakelijk maken.” De broe-

ders die flter beschouwing” van dit voorstel waren aangewezen advi-

seerden op de Jaarverg. van ’39 zoo gunstig dat tot het uitgeven er

van, onder medewerking van het Gen., besloten werd en in Ds. II.

Fangman te Leiden had men eindelijk een redacteur gevonden, In '42

verscheen bij de drukkers van het Gen. het eerste stuk onder den

titel: De Prot. Zendingen onder de Heidenen. Belangstellend werd eene

uitgave te gemoet gezien die de bekendheid met het werk van het

Gen. , vooral in beschaafdere kringen en onder geletterden moest

bevorderen”, maar opgang schijnt zij niet gemaakt te hebben en

no. 2, in ’44 verschenen, is vermoedelijk wel het laatstegeweest* *).

In ’56 kwam weder een voorstel voor een tijdschrift in en wel van

den heer Neurdenburg. Uitgaande van de wetenschap dat er zoo

binuen als buiten den kring der direct, begeerte was om wat meer

van den steeds belangrijker geworden arbeid der zendel. te vernemen

dan Acten en Mndber. geven konden, en het betreurende dat veel

wetenswaardigs uit de verslagen der zendel. niet verder kwam dan

het archief
,
stelde hij voor : van wege het Gen. een vervolgschrift uit

te geven, hoofdzakelijk bestemd om de geschriften der zendel. op te

nemen. Nadat over dit plan gunstig preadvies was uitgebracht keurde

de Mndverg. de zaak wenschelijk en op de Jaarverg. van ’56 werd,

daags na de onthulling van Coster’s standbeeld te Haarlem, tot de

*) Grondacten p. 93 p. 84; Hand. 1799 p. 58; 1800 p. 37, 43; ’Ol p. 33; ’05 p.

9, 19; ’14 p. 35; ’16 p. 48; ’23 p. 40; ’49 p. 89; ’50 p. 85; ’51 p. 38. E. A. ’G8

p. 109; ’71 p. 98; ’72 p. 120; ’73 p. 237; ’75 p. 109; ’78 p. 110; ’85 p. 41; ’88 p.

137; ’89 p. 138; "'90 p. 112. Verslag ’47 p. 19. Mndber. ’70 p. 148; ’78 p. 143; "'81

p. 190; ’84 p. 142.

*) Hand. ’39 p. 15, 48; ’40 p. 7; ’41 p. 16; ’42 35. E. A. ’41 p. 32; ’42 p. 62.
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uitgaaf van een Tijdschrift besloten. De red. uit 5 leden bestaande

werd nog vóór het einde des jaars gevonden ') en in ’57 zag te Rott.

de eerste jaargang het licht van Mededeelingen van wege het N. Z.

Gen., enz. Nadat reeds in 70 en 72 op verdeeling der stof aange-

drongen was, werd, te beginnen met dl. XVII, de inhoud ondereen

viertal, niet altijd door bijdragen vertegenwoordigde afdeelingen ge-

bracht, terwijl in den „Inhoud” enkele artikelen wel eens onder een

verkeerde afdeeling verdwaalden.

Een paar Registers op de eerste 20 dln., waarvan het 2^^®, wat de

indische persoonsnamen aangaat, uitvoeriger had behooren te zijn,

werden achter dl. XXIII geplaatst en voorzagen in eene behoefte.

Op uitgebreid debiet heeft het Tijdschrift dat hier te lande lang

ƒ 1,40 en ƒ 1,65 en eerst sedert ’84 per jaargang ƒ 2,40 kost, niet

kunnen bogen. De 1007 inteekenaars van ’60 daalden zoó dat er in

75 slechts 289 hier en 75 in Indië waren. Na dat jaar ging men
weder vooruit, vooral in Indië, zoodat van den 27®'^®® jaargang 556 ex.

geplaatst werden. Dat deze ervaringen voor den red. en voor Niemann,

die veel zorg aan het taalkundig gedeelte besteedde, alsook voor de

Financ. comm. die wel eens moest bijpassen, niet bemoedigend waren

laat zich begrijpen. Een Bijblad, in ’65 en ’81 wegens overvloed van

stof noodig geacht, bleef tot de wenschen behooren, plaatwerk, soms

mild genoeg gegeven, liet men, zooals in deel XIV, wel eens achter-

wege en zelfs aan eene uitbreiding welke in ’81 na rijp beraad werd

voorgesteld en waardoor de Meded. door toevoeging van 3 rubrieken

aan belangrijkheid zouden hebben gewonnen, kon geen gevolg ge-

geven worden, Trots al deze teleurstellingen gaat het Tijdschrift, om
met een rapp. van ’63 te spreken: „zyn stillen gang ten behoeve van

de „gelukkige weinigen”, die er prijs op stellen.” Tot deze behooren

zeker wel de minstens 50 personen en vereen, die, o. a. in 75 de

Meded. ten geschenke ontvingen, verder belangstellenden in de wel-

vaart van N. Indië, die ze daarom, reeds bij haar verschijnen, met

warmte hebben begroet, voorts zulken die met een bekend antiquaar

ze beschouwen: als een „Recueil d’un intérêt inappréciable pour

1’etbnographie et la linguistique de l’Archipel Indien”, en eindelyk

allen die in de uitbreiding van Gods koninkrijk zooveel belang stellen,

dat, waar bet archief niet ter hunner beschikking staat, zij er gaarne

1) Sedert ’57 bestond de red. uit 4 leden, in ’62 werd Nrdb. redacteur, in ’63

werd de Comm. voor het Mndber. en die voor het Tijdschr. tot ééne vereenigd.

E. A. ’57 p. 41 ;
’62 p. 13. Hand. ’57 p. 117.
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iets meer, naar de verzekering der red. (XVII p. 6) ook iets zeer

betrouwbaars, van willen weten dan uit tractaatjes enz. kan worden

opgediept. Indien slechts een breukdeel van deze, in ’91 werden maar

6 ex. ten geschenke gegeven, mocht goedvinden op de Meded. in te

teekenen er zouden van de 850 ex. die er in ’91 van gedrukt werden

meer dan 269 ex. hier, en 311 ex. in Indië verkocht worden en de

bate voor de kas zou grooter zijn dan de ƒ 945 die men er b.v. in

’91 voor ontving. Gelukkig is het debiet in Indië, vooral op Java,

toenemende en zal de jaarlijksche bate van ruim ƒ 800 in dat voor-

recht deelen ')•

Aan het einde gekomen van de door het Gen. uitgegeven Geschriften

wijzen we nog op de om de 5 jaar gedrukte Naamlijst der direct, van

het N. Z. Gen. waarin ook nog andere lijsten te vinden zijn. In ’54

besloot men na het 6'^® vervolg, den inhoud elders op te nemen.

HOOFDSTUK III.

DE GRONDSLAG VAN HET GENOOTSCHAP.

De 31 pred. die den eersten stoot gaven tot de stichting van het

Londensch gen. behoorden tot 4 Kerkgen. en het sprak dus van zelf

dat men op zulk confoederatief standpunt niet lette op hetgeen ieder

afzonderlijk, maar op wat men gezamenlijk beleed. Reeds in 1796

sprak dit Gen. dan ook als fundamenteel beginsel uit: den heidenen

alleen te zenden het heerlijk Ev. van den hoog geloofden God en

het den bekeerden over te laten dien kerkelijken vorm bij zich in te

voeren die hun het meest als met Gods woord overeenkomstig zou

voorkomen. In het herwaarts gezonden ,Adres” werd er op gewezen

dat men o. a. ook ,door eene gelukkige verdraagzaamheid van elk-

ander met opzicht tot verschillen in godsd. gevoelens van eene mindere

1) Hand. ’55 p. 84; E. A. ’56 p. 83, 86, 138, 183; '63 p. 408; '65 p. 21; '69

p. 59; '70 p. 63; '72 p. 103; '75 p. 12, 112; '81 p. 94, 98, 125, 150; '84 p. 102;

'90 p. 112; '92 p. 116. Tijdschr. voor N. Indië '57 II p. 254; Catal. van J. L.

Beijers. Utr. Apr. '85 no. 738.
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aangelegenheid, tot een aanmerkelijk Gen. gevormd” was, en men
wekte op ook hier aan bijzondere begrippen of de vooroordeelen der

opvoeding niet zulk eene waarde te hechten, dat zij als struikelblok

zouden gelegd worden, ,om daardoor eene hartelijke vereeniging en

krachtdadige pogingen om Christus te prediken en te leeren, te

verhinderen.”

De nood der tijden die er in Engeland toe aangespoord had, om,

met voorbijgang van kerkelijk standpunt, allen die van goeden wille

waren tot praktische werkzaamheid te vereenigen, deed ook hier zijne

manende stem hooren, en zoo bleef, wat uit de engelsche hand werd

aangenomen, althans in dit opzicht zijn brevet van oorsprong der-

mate vertoouen dat kerkelijke onbepaaldheid een karaktertrek werd

ook van het Ned. Z. Gen.

Reeds in de Aanspraak wees men er op, dat, ofschoon de meeste

der oprichters leeraars zijn, die hunne ,aankleeving aan de Herv.

Leer vrijmoedig betuigen” en er ,tegen deze Leer niets zal onder-

noomen worden”, dit echter niemand van een ander Christen Gen.

behoeft af te schrikken
,
deel te nemen. Gereformeerden in vele landen

droegen immers ook bij tot het Luthersch gen. in Denemarken. Ieder

werd dus tot medewerking uitgenoodigd en in ’t bijzonder alle Ev.

dienaars indeNederd., Waalsche, Eng. en Schotsche gem. , Waarom”,

zoo vroeg men in ’Ol ’) „moet zich de gemeenschap der heiligen enkel

bepalen tot een afzonderlijk kerkgenootschap? maken niet, volgens

de eigen belijdenis der Herv. alle Christen geloovigen, dewaareKerk

op aarde uit zonder bepaald te zijn aan zekere plaats, of aan zekere per-

soonen, als zijnde dezelve verspreid en verstrooid over de geheele wereld?

Blijkens § 14 van het Bericht nam men gaarne als medew. leden aan

die „bezield met hartelijke liefde tot den Heer Jezus, gezind zijn,

om naar hun vermogen mede te arbeiden tot de uitbreiding van het

ware Christendom, zooals dit gelegen is in het geloof des harten in

den Heer J. Chr. als den Goddel. Verlosser, die voor ons en in onze

plaats onze zonden gedragen heeft in zijn lichaam op het hout, en in

eene daaruit voortvloeijende dankbare Liefde jegens God en elkander

naar de voorschriften van het Ev.” Dat de mannen, die, blijkens de

uit § 14 door ons gecursiveerde woorden, aan het plaatsbekleedend

lijden en sterven van Jezus geloofden, met allerlei leer tevreden

zouden zijn liet zich niet verwachten, en men had dan ook reeds in

b Gedenkschriften I. p. 25.
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§ 2 van het Nader Onderricht verklaard: ,Het oogmerk van het Gen.

is geenzins om in te voeren eenige vermenging van gevoelens omtrent

de Geloofswaarheden, die van de Christenen worden aangenomen,

onderscheidentlijk worden begrepen en overeenkomstig hun onder-

scheiden begrip verschillend worden beleden; hoedanige vermenging

van gevoelens den weg baant tot schadelijke onverschilligheid in den

godsd.
;
maar het oogmerk van het Gen. is de bevordering van het

waare Christendom in de harten der menschen.”

Toen de vrees dat werkelijk eene vermenging van allerlei leerbe-

grippen bedoeld werd, velen en vooral de Kerkelijken van het Gen.

afkeerig maakte, besloot men 21 Mei 1799 als , grondregel” aan te

nemen dat het Gen. „zich houdt aan het 0. en N. Test. als den

grond waaruit de kennis der waarheid moet worden gehaald en als

den eenigen regel van geloof en wandel” en hoe afkeerig men ook

was van hetgeen men „menschelijke leerbegrippen” noemde toch werd

eene Belijdenis aangenomen, welke, ook in den vorm waarin zij in

Antw. 23 van den Heidelb. Catech. voorkomt, in een monumentstijl

geschreven is, die zich niet plooien laat. Achter het woord „wandel”

liet men nl. volgen: „en aan de 12 Artt. des Alg. Christ. Geloofs”,

Ook in § 6 van het Bericht, waarin de vereischten van een zendel.

werden opgegeven, las men: dat hij zich moest houden „aan de leer

van Jezus en zijne Apostelen overeenkomstig het 0. en N. Test., als

den eenigen regel van geloof en wandel en aan de 12 Artt. des Alg,

Christ. Geloofs” ^).

In een rapp. in 1798 uitgebracht en overgenomen, acht men het

voorts noodig (p. 78) dat voor het binnenland worde uitgezien naar

„kundige en godsvruchtige personen” om „den naam des Verlossers

en den weg der zaligheid bekend te maken.” Er moest op gelet „of

zoo iemand hebbe eenvoudige
,

heldere
,

schriftuurlijk-rechtzinnige

begrippen, zonder door konstmatige en partijdige bijvoegselen, termen

en spreekwijzen, voor welke in Gods heilig woord geen grond is,

belemmerd te zijn.” Zulke zendel. zou men echter een schrijven

meegeven aan de kerkeraden der gem. in welke zij zouden arbeiden,

met verzoek het Gen. bericht te geven o.a. „indien eenig Zendel.

eene onzuivere leer predikte” (p. 80) ^).

1) Over de beteekenis welke die belijd, voor het Gen. hebben zou, vindt men
enkele opmerkingen in Meded. XIV p. 107.

-) Natuurlijk waren ook deze binnenl. zendel. gebonden aan O. en N. Test. en

aan de 12 Artt., maar hun werd bovendien gelast de Prot. Gem. te bedienen „over-

eenkomstig de Formulieren en Liturgiën die in dezelve zijn erkend en aangenomen
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Dat ook de Kleine StuJ^es moesten dienstbaar zijn om, gelijk dit

rapp. het uitdrukt (p, 58), ,de harten tot Evang. kennis en godzalig-

heid op te leiden bleek reeds uit hetgeen we daarvan meedeelden,

terwijl het mede kenmerkend was voor den grondslag waarop het

Gen. stond dat 2 April 1798 bepaald werd, dat zijn zegel zou ver-

toonen; eene Maagd, houdende in de eene hand den Kelk des heils,

en in de andere den Olijftak des vredes
,

terwijl zij het Kruis

omarmt. Het randschrift was: „Vrede door het Bloed des Kruises.”

(Kol. I: 20).

Genoeg om te doen zien dat het Gen. zich op alg. christ. stand-

punt plaatste. Gerust kon dus zijn zeker „Herv. christen in Neder-

land”, die vol bezorgdheid vroeg: „of vreemde mogendheden wel

zouden toelaten dat onder ingezetenen van hunne coloniën het Ev.

verkondigd werd, naar de leertrant der Hervormden” ')• Gerust ook

zeker belangstellend pred. te Gothenburg, die in 1800, aan een vriend

te Amst. schrijvend, den wensch te kennen gaf: „dat de waarde

leden van het Rott. Gen. deze zaak, niet uitsluitender wijze, aan

de Herv. kerk zullen verbinden” ’).

Dat op zich zelf staan des Gen. boezemde echter bezorgdheid

in aan vele pred. De kerk toch was nu van den staat gescheiden en

het Gen. noodzaken zich zoowel aan de leer als aan de orde der kerk

te houden, ging moeilijk. Des te meer moest men toezien dat dit

Gen. ’t welk ook binnensl. wilde arbeiden tot geen verwarring in de

gem. aanleiding gaf.

Wat de pred. vreesden werd spoedig openbaar. Immers nog aan

den avond van den stichtingsdag was besloten de verschillende

Synoden van de oprichting kennis te geven en om correspond. te

verzoeken. Dit schrijven, vermoedelijk eerst in Mei 1798 verzonden

en geteekend door Veestee, Keiegee en B. Ledeboee, lokte in den

loop van dat jaar verschillende antwoorden uit.

worden.” Dit laatste werd in 1800 opgenomen in de instr. van v. d. Vi.ist die

naar Sas van Gend ging, omdat enkelen zich bezorgd maakten dat het Gen. een

meer Christel, dan Ilerv. Gen. was, ja zelfs de zendel. Vorster, die in ’04 in Afrika

onder opzicht van Ds. Vos ging arbeiden was er toe verplicht omdat men de gem.

Roodezand als eene gevestigde beschouwde. Hand. 1800, p. 33; ’23 p. 71. E. A.

’05 p. 383, 391.

*) Vrijmoedige vraagen v. e. Herv. Christen in Ned. nopens de zendel. onder de

heidenen. Amst. Vermoedelijk in 1800, door E. C. C.

2) Joh. Weppelman. Buiten- en Binnenl. berichten betrekkelijk de zaak des Ev.

Amst. 1800 p. 94.
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De Syn. van Groningen wilde de pogingen van het Gen. gaarne

bevorderen, die van Gelderland was er ook toe bereid, de classis van

Walcheren vond zulks mede goed, de Kerkelijke comm. welke in

Friesland deed wat der Synode was, bleek, al kunnen wij ook niet

meedeelen waarvan men in April 1799 het Gen. „verwittigd” heeft,

toen zonder vrees te zijn
,
maar in N.-Holland waar het optreden van

een niet namens de kerk geordend en met het Gen. in verband

staand leeraar (Kicheker) al bezorgdheid had gewekt, zou men de

zaak aan de dassen overlaten en hoopte dat voor de „stricta examina”

zou gewaakt worden.

Iets langer moeten wij stilstaan bij hetgeen in Utrecht en Z.-Hol-

land plaats had. Ter Syn. van eerstgenoemde provincie bracht in

1798 eene comm. bij monde van prof. Bonnet een rapp. uit waarvan

de conclusie luidde: dat men in corresp. wilde treden, vooral ook

omdat men dan zou weten wat het Gen. verrichtte, van dat werk

meer genot hebben en gerust kon zijn dat de pogingen van het Gen.

„niet ten nadeele maar ten voordeele van de zuivere Herv. leer en

de inrichting onzer Kerken zullen strekken.” Ofschoon de meerder-

heid die conclusie overnam, waren toch sommigen beducht dat de

dassen er niet in zouden bewilligen. In 1799 werd die vrees gewet-

tigd zoodat de reeds benoemde Comm. van Corresp. ontbonden moest

worden en de zaak nu den dassen ad referendum werd overgegeven.

Toen zij in 1800 op nieuw ter Syn. in behandeling kwam bleek

dat o. a. de classis Amersfoort weinig met het Gen. op had. Immers

zij verwonderde zich „dat het Gen. de te voren gebruikte titulatuur

veranderd heeft en zich Christelijk Z. Gen. noemt met achterlating

van het woord Gereformeerd^), waardoor eene wijde deur geopend

wordt voor allen die zich Christenen noemen, om zich tot dat Gen.

te voegen, zonder acht te slaan, of zij gevoelens omhelzen die met

de aangenomen leer der Herv. Kerk en van Vrye Genade al of niet

overeenstemmen, en dat men uit de milde giften door de Remon-

stranten aan dat Gen. geschonken, schijnt te moeten besluiten, dat

1) Wat de verandering van „te voren gebruikte titulatuur” aangaat, in de Grond-

acten (p. 4) spreekt men van „bevordering van het Christendom” maar zoowel in de

Aanspraak (p. 5) als in den brief aan de verschillende Synoden, die wel overal ge-

lijkluidend zal geweest zijn aan dien welke men in N. Holland ontving (Grothe,

Archief I p. 217'), spreekt men van „bevordering van den christelijken godsdienst.”

Het Gen., dat zich, zoover wij weten, nooit als „gereformeerd” aangediend had kon

dus niet beschuldigd worden, dit, zooals uit het verband kan opgemaakt worden,

vroeger gebruikte woord „achtergelaten” te hebben.
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zij overreed zijn dat dit Z. Gen. hunne gevoelens begunstigt of ten

minste niet tegenwerkt” '). Ook wenschte die classis te weten of het

Gen. de gevoelens door den heer v. d. Kemp in zijne ,Theodicee van

Paulus” ontwikkeld
,
en die prof. Kkom had aangeprezen

,
al of niet

goedkeurde, of zijne zendel. ze zouden mogen leereu of niet, terwijl

in het eerste geval
,
de Synode daartegen zou moeten waken *). De

overige bezwaren betroffen vooral de zendel., die, daar zj] ook bin-

nenslands arbeiden zouden op een academie gestudeerd en twee jaren

in collegiis theologicis gerespondeerd behoorden te hebben, terwijl

aan de examens en de onderteekening der Form. van eenigheid ook

de hand diende gehouden. Na er nog op gewezen te hebben dat

leden der Class. verg. die leden van het Gen. waren moeilijk over

dit punt kunnen helpen beslissen, en dat, zoo men een Comm. van

corresp. benoemde, leden van het Gen. daarvan behoorden uitgesloten

te worden, eindigde de classis met den wensch: dat de pogingen van

het Gen. met den vruchtbaarmakenden zegen door den Heer der

kerk mochten bekroond worden. Alle dassen bleken ten slotte tegen

eene corresp. met het Gen. te zijn en het verzoek daartoe werd dus

in 1800 „hoewel zegen toewenschende” van de hand gewezen ®).

Geen wonder dat het Gen. in 1800, in de voorrede van de Gedenk-

schriften, meende te moeten waarschuwen tegen „alle die rechtstreeksche

of slinksche en meer ingewikkelde beschuldigingen door sommige tegen-

strevers van ’t Gen. bij monde of geschrifte, tegen ’t zelve ingebracht.”

Meer van kerkrechtelijken aard waren de bezwaren der Syn. van

Z. Holland, waarbij zich nu ook Gelderland had aangesloten. Deze,

het was een tijd waarin de oefenaars zich nog al lieten hooren, be-

0 Over die giften der Kemontranten : Nrdb. , De Christel, zending p. 152.

*) In eene aant. op Rom. 12 ; 5 verklaarde v. d. Kemp voor rechtzinnig te hon-

den die den zin van Christus hadden en gezind waren
,
gelijk Hij , den wil van God

te doen. In die gezindheid vond hij de grensscheiding tusschen de gem. van Jezus en het

rijk der duisternis en „voor zoo ver wij dus rechtgezind zijn bemoeijen wij ons met

geene secten, noch ketterijen, en houden alle andere geloofsbelijdenissen en formu-

lieren van eenigheid, of liever van verwijdering, welke dierbare waarheden zij ook

mogen bevatten, als geloofslenzen aangemerkt zijnde, voor zoo veele verschillende

stemmen der Satans” die hen die zich wenschten te vereenigen, van elkaar afjoeg.

Theodice'e. Dordrecht ’02, III, p. 259.

S) Acta Syn. Traject. 1798 Art. 27; 1799 Art. 22; 1800 Art. 22. Grothe,

Archief II p. 122. De Heidenbode. Orgaan der N. Geref. Z. Ver. Nov. ’85, acht het

opmerkelijk dat de das. Amersfoort een oog gehad heeft voor het hellend vlak, waarop

het N. Z. G. , van meet aan, zich bevonden heeft, en waarlangs het is afgegleden in

een — modderpoel.
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vreesd dat in hare geta. lieden zouden verschijnen die op last van

het Gen. gingen arbeiden, had er reeds einde Sept. 1800 op gewezen

dat deze lieden evenzeer door Deputati Synodi behoorden geëxa-

mineerd te zijn als die welke naar de koloniën afgezonden werden.

Ten einde de ontevredenheid in eene Syn.
,
waartoe ook rott. pred.

behoorden, niet te vermeerderen, besloten Bestuurders dit schrijven

maar voor kennisgeving aan te nemen. De Syn. welke in Juli ’Ol te

Schoonhoven vergaderde, liet het er echter niet bij zitten en bracht

in ’t midden ,dat geen particulier Gen. zich mocht aanmatigen om
tegen onze Kerke ordening, iemand tot eenigen Openbaren dienst in

de Kerk veel minder tot de bediening der Sacramenten te ordenen,

qualificeeren of af te zenden, om, buiten ’s Lands geordend en ge-

qualificeerd te worden, ten zij door een hoogere of laagere wettig

aangestelde Kerkel. Verg., daartoe bekwaam en geschikt geoordeeld

en toegelateu.” Bij vernieuwing moest men de directie van het Gen.

opwekken „zich toch naar de Kerke ordening te gedragen” en daarvan

spoedig geruststellend bericht te zenden, terwijl ook de dassen moe-

ten aangespoord om hare leden die tot het Gen. betrekking hebben

of er leden van waren, daartoe ten ernstigste aan te zetten.” Toen

dit stuk ter Jaarverg. van ’Ol inkwam besloot men die van ’02 in

Juni in plaats van in Aug. te houden opdat de Syn. als zij in Juli van

dat jaar bijeen kwam het antwoord ter tafel kon vinden. Dit kwam
hierop neer: dat het Gen. nog niemand tot openbaren dienst in de

kerk geordend had of ter ordening naar buiten gezonden had, dan

die door eene wettig aangestelde kerkel. verg. geschikt geoordeeld

was, en, zoo men zendel. gezonden had aan een ander Gen. en deze

buiten ’s lands geordend waren, men hier vrij bleef, deze als niet

geordend bij de Ned. Herv. kerk te beschouwen. Voorts werd te

kennen gegeven, dat men als een Gen. waartoe leden van verschil-

lende gem. met dito kerkordeningen, behoorden zich niet kon onder-

werpen aan de besluiten van eenige bijzondere Syn., maar dat

desniettemin alle bestuurders zich verbonden: niets te zullen onder-

nemen hetgeen tegen de orde in kerk en staat zoude aanlooien. De Z.

Holl. Syn., ofschoon zij hare wetten eenige ampliatie ten opzichte

van onbevoegden tot den H. dienst deed ondergaan, zou de welwil-

lendheid gehad hebben in ’03 te getuigen: dat zij in de verklaring

van het Gen. kon berusten ’).

1) Hand. ’Ol p. 6; ’02 p. 14; ’03 p. 9. Nrdb. De Christ. Zend. p. 17C.

Grothe Archief II p. 92—98.
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Of de brief die hier zoo geruststellend gewerkt had, ook naar den

wensch van de Afd. Haarlem, ,tot tijdige wegneming van ongegronde

vooroordeelen” aan de andere in ’03 vergaderende Synoden gezonden

is, kunnen we niet melden, maar, zoo ja, dan blijkt dat men o. a.

in Friesland nog bang bleef voor oefenaars. Op 14 Juli ’03 werd nl.

verklaard, dat men geene ordening erkennen zou tenzij dan door

, Kerkel. Vergad. en Personen” verricht. We kunnen ook niet ver-

zekeren of op voorstel van M. Tudeman dat jaar eene verhandeling

ter verdediging van het Gen. geschreven is, en evenmin of de Syn.

van Overijssel toen al terug gekomen was van hare in 1798 kenbaar

gemaakte meening: ,dat de belangen van het Herv. kerkgen. in het

Vaderland in deze dagen al te zeer alle werkzaamheid afvorderen dan

dat zij haar aandacht zoude kunnen vestigen op de Heidenen.” Wat
we wèl kunnen berichten is het feit, dat in 1799 en 1800 verschillende

personen wier beweeggronden ten deze niet zijn meegedeeld, maar

die zich, zoo men de kaart van het toenmalige land wat kent, wel

gissen laten
,
als direct, en als lid bedankten. Zoo van der Kemp

,
den

Haag; Hoog, Purmerend; de profif. Rotaauds en Bonnet, Utrecht;

Schotsman
,
Sneek

;
Brdining

,
Schoonhoven

;
N, Schotsman te Leiden e. a.

allen mannen die zich min of meer by de streng gereformeerden

hielden ’)• Veel navolging schijnt hun voorbeeld niet gevonden te

hebben want op de Jaarverg. van ’04 wordt verklaard dat het leden-

tal dit jaar *veel eer voorwaarts dan achteruit is gegaan”, ja zelfs

„verscheidenen die te voren nog eenige vooroordeelen tegen het Gen.

hadden, hebben zich dit jaar als leden aangegeven.” Ook in ’05 is

het ledental „over ’t geheel meer toe dan afgenomen” ja men voegt

er aan toe: „de tegenstand is gelukkig byna geheel geweken.” We
mogen dus, al wordt in ’07 nog eens gesproken van „veel tegen-

stand en bedenkelijkheid” welke het Gen. ontmoet, aannemen dat

de algemeen christelijke grondslag op welke het Gen. zich geplaatst had

in de eerste tientallen jaren van zijn bestaan voldoende geacht werd *).

Eerst in ’59 kwam de grondslag weer ernstig ter sprake en zou

allengs uitgemaakt worden of de eenheid van de leden des Gen.

moet gesteld worden in de Belijdenis, dan wel in het gemeenschappe-

lijk doel, ’t welk men op grond van de beginselen des Gen. nastreefde.

1) E.A. 1799 p. 42, 96, 108; 1800 p. 134, 149; ’Ol p. 190. Lezenswaard is een

schrijven door enkele direct, te Amsterdam in ’t jaar 1800 aan het Gen. gezonden,

alsmede de „onpartijdige gesprekken” in ’03 nitgegeven, over welke beide stukken

men zie: Nrdb., De Christ. Zend. p. 156, 183.

2) Hand. ’04, p. 57; ’05 p. 12; ’06 p. 48, 53; ’07 p. 48.
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B. De arbeid in den wachttijd.

HOOFDSTUK IV.

OVER EN BINNEN DE GRENZEN,

Ter Jaarverg. van ’14 liet zekere Comiu. de ondervinding leeraren

,dat door te veel op eens somwijlen alles verloren wordt
,
terwijl door

weinig, indien liet slechts vereenigd begonnen en met standvastigheid

doorgezet wordt, dikwijls veel behouden en gewonnen wordt.” On-

willekeurig denken wij aan deze les als de Berichten door het Gen.

in de eerste jaren nitgegeven, ons doen zien dat zijn werkkring niet

slechts de heidenwereld benevens de Joden en Mohammedanen maar

ook Frankrijk, België en ons vaderland omvatte, m. a. w. dat men

zich, behalve aan de uit-, ook aan de inwendige zending gelegen

liet liggen. Hieruit op te maken dat het Gen., in de fout verviel,

zoo vaak aan wat jong is eigen
,

nl. krachtsoverschatting , ware onjuist,

want bij de stichting dachten de oprichters zoo al niet uitsluitend

dan toch hoofdzakelijk aan de heidenwereld. In het Adres van het

Londensch Gen. was alleen van dezt* laatste sprake, in de Aanspraak

evenzoo, en wordt in het Nader onderricht naast het meer bepaalde

oogmerk
,

’t welk gaat over de onverlichte heidenen
,
ook gezegd dat

,het meer ruime oogmerk” zich uitstrekt over alle menschen en

plaatsen, over den heiden wordt verder gehandeld, al wil men ook

dat de leden mede zullen letten op christenen onder welke de pre-

diking in verval is geraakt. Spoedig werd echter duidelijk dat men
niet gereed was om onder heidenen te gaan arbeiden.

Aangezien wij geen buitenl. bezittingen van eenig aanbelang meer

hadden wist men van den zendingsakker in de heidenwereld al heel

weinig, terwijl er niet veel kans bestond dat zulks spoedig beter zou

worden, want, van welke groote dingen men ook droomen mocht,

waar was het toen vooral wat een dichter later op den drempel van

zeker tempelkoor klagen zou:

,Uw vloten, die een cirkel sneden

Rondom de waereld zijn vergaan.

Slap, rimplig hangt de oranjevaan . . .

.

en — Engeland hief in zijn mast den bezem hoog.
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Voorts was de zendingsgeest nog flauw; velen meenden er was bfl

ons nog genoeg te doen aan hen die men „gedoopte heidenen” geliefde

te noemen, en in verhand met de ongunst der tijden, strekte dit aan

menigeen tot welkom voorwendsel om de heurs gesloten te houden.

Op de eerste Jaarverg. stonden de direct, dan ook voor al die be-

letselen, maar dewyl van hen het woord gold: „het hart des volks

was om te werken” (Neh. 4:6), was de algera. uitroep: „indien wij

nog tot de verafgelegene heidenen niet kunnen komen, laat ons de

rondom ons zijnde.... de behulpzame hand bieden.” „Sedert dien

tijd bepaalden zich de werkzaamheden tot werken onder de heidenen,

onder Europeanen buiten Nederland en onder christenen in ons vader-

land. Niet echter alsof dit van nu voortaan drie takken zouden zijn

waaraan men gelijke zorg zou besteden, neen, de heidenen met

Christus bekend te maken, „dat blijve altoos het hoofddoel onzer

werkzaamheden, in het biddend uitzien dat daartoe de weg verder

gebaand worde” ‘). In de rapp. der eerste jaren wordt zending onder

heidenen steeds „hoofdoogmerk” genoemd en bij anderen te werken

heet doorgaans een „ondergeschikt oogmerk.”

Toen na den vrede van Amiens in Afrika een eigen zending zou

worden opgericht werd de geldelijke ondersteuning van arbeid in

europ. landen verminderd, en waar de Kaap in ’Oö weer verloren

ging werd zij weder vermeerderd. In ’14 kregen wij opnieuw buitenl.

bezittingen, en al was er ten onzent genoeg te doen om bij het

beramen van middelen tot herstel niet te mogen zeggen: „de zaak

behcort hier niet” als een „Grondartikel, hetwelk wij niet mogen te

buiten gaan” stond vast: dat het Gen. ten hoofddoel heeft bijzonder

onder heidenen te werken.

Met het oog op de 15 jaar waarin het Gen. eigenlijk niet voort

kon
,
noemden wij het 2*^® onderdeel der eerste afdeeling van dit boek

:

een wachttijd. Dewijl men dien tijd toch gaarne werkend doorbracht

begon men, zoowel over, als op en binnen de grenzen van ons land

een en ander te verrichten
,
wat

,
als tot de inw. zending behoorende

,

eigenlijk voor het Gen. bij werk was en waaraan het zich dan ook

allengs onttrok toen het hoofdwerk: uitw. zending, weer ter hand

genomen, laten we er bij voegen, zelfstandig kon ter hand genomen

worden.

Van de begeerte zich nuttig te maken vervuld, had men reeds in

de „Pointen van beschrijving” voor de eerste Jaarverg. gemeld, te

Mndber. 1799 No. 2.
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zullen overwegen op welke wijze men het best aan het oogmerk des

Gen. kon voldoen, en men wenschte zulks te weten ten opzichte:

A der heidenen, B der Herv. gem. in Frankrijk, Vlaanderen en

Braband, C van ons vaderland, inzonderheid van de verlaten gem.

aan de grenzen.

Het breede rapp. bij monde van J. Heringa Ez. uitgebracht laten

we wat betreft A tot later, om allereerst ten aanzien van B te ont-

dekken, dat de rapporteur, van wien we weten dat hij reeds in zijne

bekende biddagspreek van ’95 er zoo op aangedrongen had protes-

tantsche propaganda onder de fransche Sansculotten te drijven, thans

een vuur in ’t binnenste der Comm. leden had ontstoken om den

Franschen het Ev. te brengen en hen aldus te , betalen voor al de

grillen en dwaasheden, die, zints overlang, de wereld van Franschen

heeft willen leeren.” Daartoe moest men berichten omtrent dat land

inwinnen, zendel. opsporen hunne taal machtig, om in de hoofdstad

zelve eens poolshoogte te nemen, en voorts het N. Test. of gedeelten

er van, verspreiden. Eene Comm., waartoe de fransche pred. te Rott.

behoorde, benoemd om het noodige te verrichten kon gedurende haar

kortstondig bestaan van 1799—1802 weinig doen. In dat laatste jaar

werd zij ten gevolge van het in April ’02 afgekondigde concordaat,

waarbij ook de eeredienst der Protestanten geregeld werd, zelfs ont-

bonden en de zorg voor Frankrijk weder aan alle leden opgedragen.

Veel is er dan ook niet voor dat land verricht en toen men in ’02

J. B. Baptiste, eertijds pred. te Heusden, bereid vond er heen te

gaan, moest deze, wegens gebrek aan geld nog door Engelschen in

de buurt van Bordeaux geplaatst worden. Een voorstel door 4 in ’02

naar Frankrijk vertrokken Eng. pred. gedaan, om er voor hunne

rekening, maar op naam van het Gen. Bijbels te verspreiden, wees

men, uit vrees in ongelegenheid te komen, van de hand. In ’07

steunde men Ds. Cadoret te Luneray met ƒ 100 doch eene partij

boeken welke sinds lang gereed lag, durfde men niet zenden en

verkocht ze dus. Toen F. Leo, een man „die ontwijfelbaar bewijst dat

er ook nog in de 19*^® eeuw Frankens kunnen bestaan die door hun

grooter geloof en meerdere deugd de bevatting van den gewonen

mensch kunnen te boven gaan”, zijn stereotype editie van het N. T.

uitgaf ontving hij in ’12, 1000 frs. Wanneer we nog melden dat nu

en dan vert. tractaatjes naar Frankrijk gezonden werden en men in

corresp. bleef met verschillende pred. die, gelijk het van een hunner

luidt, den R. Kath het Evangelie „smakelijk” wisten te maken; dat

in ’21 Ds. Lissignol te Montpellier 500 frs., een volgend jaar Ds.

KRUIJF, Geschied. Ned. Z. Gen. 4
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Vergé te Toulouse 100 frs. ontvingen terwijl prof. King, die, van het

Parijsche Z. comité uitgaande, in Palestina zou arbeiden
,
met 1000 frs.

gesteund werd, dan zijn we aan ’t eind van hetgeen voor Frankrijk

verricht is. Een verzoek toch van het in April ’24 opgerichte Parijsch

Z. gen. om met bydragen te worden gesteund, moest, met het oog

op eigen behoeften geweigerd
,
en bleef men met dat Gen. op goeden

voet, financieël kwam men Frankrijk niet meer te hulp ').

Wat België betreft ook daar deed het Gen. een en ander om
Prot. gem. in stand te doen blijven. In de buurt van Maastricht

waren de gem. Valkenburg, Eijsden, Beek en Heerle sinds jaren

herderloos en reeds in 1798 schonk men door de Syn. van Gelderland

daartoe aangespoord, ieder van deze, waarbij in 1800 nog Meerssen

kwam, jaarlijks f 100 opdat pred. uit Maastricht er nu en dan,

zij het ook tot ongenoegen der Roomschen, den dienst kwamen ver-

richten. In ’02 trok men die toelagen in doch prof. Verloren uit

Maastricht pleitte zoo krachtig voor hen dat in ’03 en ’04 weder

f 250 werd toegestaan; in dit laatste jaar kreeg Heerle een pred. en

na ’Oo schünen de toelagen niet meer verleend te zijn

Reeds lang vóór de Hervorming hadden zich in Oost-Vlaanderen

een aantal Waldensen, Katharen en holl. tapijtwevers vergaderd, die

als Wilde- of Boschgeuzen berucht, door de Spaansche en Oosten-

rijksche vervolging heen, trouw aan hun geloof gebleven waren. In

een zevental gem. ingedeeld, waarvan Maria Hoorebeke, Maeter en

Etichhoven de voornaamste waren, ontvingen zij van Bodewijk van

Nassau den naam van „Olijfberg” en omstreeks ’08 telden die ge-

meenten ongeveer 2U0 zielen. Reeds in 1799 hadden middelb. leden

van het Gen. de aandacht op deze, toen door een onwaardig pred.

bediende en dus van leiding verstoken gem. gevestigd, doch eerst in

’09, toen het „Christendoms gezelschap” te Bazel eene bijdrage gaf,

besloot men jaarlijks ƒ 300 voor dien van ouds bekenden „Geu-

zenboek” beschikbaar te stellen. Dewijl een geschikt persoon om er

te arbeiden niet scheen te vinden, vereeniging met Gent niet beviel

1) Hand. 1798 p. 51 , 52, 32, 50—07; ’99, p. 15; 1800 p. 9; '01 p. 10; '02 p.

23—20; '03 p. 30; '04 p. 325, 328; ’13 p. 39; '14 p. 80; '17 p. 38; '21 p. 100. E.

A. '02 p. 247; '03 p. 200; '07 p. 71; '09 p. 101; ’12 p. 115, 123, 131; '21 p. 588,

018, 025; '22 p. 750, 703, 783; '23 p. 163, 165. Mndber. '03 No. 1.

Rapport. 1799 p. 34. Hand. '02 p. 28; '03 p. 45; '04 p. 71; '05 p 33;

'06 p. 90. E. A. '98 p. 36; 1800 p. 66; '02 p. 252, 255; '05 p. 402, 447. Grothe,

Archief I p. 218.
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en onderhandelingen met den kerkeraad van Sluis niets opleverden,

kon er, behalve eene uitdeeling van Bijbels, -weinig verricht worden.

Van ’ll tot aan de Revol. van ’30 had men wel een pred. doch voor

een onderwijzer te Maria Hoorebeke gaf het Gen. in ’15 een toelaag

van f 150 welke som in ’17, toen ook de Reg. iets bijdroeg, op de

helft verminderd en in ’19 voor het laatst verstrekt werd. In ’20 gaf

men nog ƒ 50 voor een nieuw schoolhuis, 10 jaar later nog eens

f 100 voor een onderwijzer doch in ’31 trok men de hand van den

„Vlaamschen Olijfberg” af na nog ƒ 50 voor den onderwijzer

Lamers, die met Ds. A. Goedkoop van Gent om de 14 dagen de

godsd.oef. leidde, bijeengebracht te hebben ').

Vermelden we nog ten slotte dat voor de 100 Prot. te Ostende en

voor de 12 te Tombroek in ’15 Bijbels en gezangboeken gezonden

werden, en dat te Gend zekere F. Toebenï f 100 en Ds. Dueell, die

er den dienst in het Fransch en Engelsch zou waarnemen, in ’17

de som van ƒ 400 ontvingen, dan blijkt dat men zich ook in België

niet onbetuigd had gelaten ^).

Zulks deed men mede niet op de grenzen van Belgié.

De gem. Hontenisse en Ossenisse, St. Paulus Polder en Hengstdijk

waren herderloos en in aanraking gekomen met Dingeman Anemaet

van 1788—95 schout en secr. te Wissekerke. Daar deze man haar

geschikt voorkwam om in hare geestelijke behoefte te voorzien,

gingen zij met hem een contract aan doch dewijl de inteekeninglijst

niet genoeg opleverde of kon opleveren, verzochten zij einde 1799

aan het Gen. om hulp. Onder verplichting dat Anemaet elke 3 maan-

den verslag van zijn arbeid zou inzenden en , zooveel mogelijk was

blijven zou bij de Formulieren en gebruiken der N. Herv. kerk” *),

werd hem voor elke gem. f 100 toegelegd. Ofschoon de fransche

ambtenaar die in dit kanton over de openbare godsd.oef. opzicht had.

*) Tot ’76 werd de school te M. Hoor. onderhouden uit een fonds, dat toen aan

het hcstuur der burgerl. gem. moest overgeven worden en in ’85 weigerde dit de

school te onderhouden. Zie: De Wageninger 14 Apr. ,
2 Mei en 30 Juni ’88.

5) Mndber. ’08 p. 89. Hand. ’09 p. 64. E. A. '09 p. 130; T3 p. 156; ’14 p. 198,

201; T5 p. 210, 215, 221—223, 274; ’17 p. 295—298, 301; '19 p. 466; ’20 p. 513;

'30 p. 68; '31 p. 81, 116. J. H. C. Wagener, Hist. de la plus ancienne Eglisepi’ot.

de la Bclgique. Brux. '85 p. 10, 29, 40 De „dons de la Hollande” worden hier

genoemd, doch van de hulp v. h. Gen. niet afzonderlijk melding gemaakt.

Het uitspreken van den zegen dat in de N. Herv. kerk „eene praerogative is

der geordende Pred.” kon men „niet stellig interdiceren” maar om afwijking te

voorkomen had men er „en gebruiken” bijgevoegd. E. A. 1800 p. 140— 144.

4*
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meende dat de man die door de gem. verkozen en door de Reg.

erkend was, ,ook vrijelijk alle de deelen van den openbaren gods-

dienst kon exerceeren, dus ook doopen enz.” en vele leden der gem.

dit laatste ook wenscbten, weerstond hij dien aandrang ,als zijnde

een Presbijteriaansclie Gereformeerde en geen Independent”, wat

natuurlijk door bet Gen. werd gewaardeerd. Daar bij nu van tijd tot

tijd naburige pred. tot bediening van Doop-, Avondmaal en aan-

neming van lidmaten moest ontvangen gaf men liem daarvoor jaar-

lijks ƒ 50, vergoeding alsmede ƒ 100 voor huishuur benevens een

extra toelage van ƒ 150. Toen in ’04 de kerkel. zaken in dat kanton

geregeld werden schijnt men liem opgewekt te hebben zich te laten

ordenen, doch daar het Gen. zich daarmede niet kon inlaten bleef

dit hangende. Wegens vertrek en overlijden namen de bijdragen der

gemeenteleden zoo af dat men hem, hoewel de toelage des Gen.

zonder tijdsbepaling gecontinueerd werd, in bedenking gaf naar een

ander middel van bestaan om te zien. Pogingen om den man, die

nu in de pastorie woonde, uit de kerkelijke goederen van het voor-

malig Hulster Ambacht te doen betalen, leidden, daar deze gedurende

den tijd dat zij door Roomschen beheerd werden, zeer verminderd

waren, tot niets, en toen Anemaet 12 Juli ’06 overleed beantwoordde

men het verzoek der weduwe om onderstand met eene gift voor ééns

van ƒ 400 ').

De herderlooze Herv. gem. te Sas van Gent en Philippine ver-

bonden zich in 1799 om Teunis van der Vlist, horlogiemaker te Tiel

,

zeker bedrag uit te keeren in dien hij onder hen ter bevordering van

het geestelijk leven wilde werkzaam zijn. Dewijl ook daar de intee-

kening onvoldoende was legde het Gen. hem toen voor één jaar de

som van ƒ 200 toe. Hij werd aan dezelfde bepalingen als Anemaet

onderworpen
,
do(ih daar hij reeds te Bodegraven als catechiseermeester

en oefeninghouder dienst had gedaan en „ook verre was van een

Indifferentist te zijn omtrent zekeren Broederverschillen in de Herv.

kerk” had men in zijne instr. bovendien opgenomen dat hy zich te

onthouden had van „het behandelen van Theol. Concepten” dewijl

dit roomschgezinden „zou kunnen afschrikken en van zijnen dienst

afkeerig maken.” Om zijne leerlingen zoo te onderrichten dat zy door

een der naburige pred. konden aangenomen worden, vroeg en kreeg

hy ook een aantal ex. van den enkelen en dubbelen Hellenbroek,

i; E. A. 1799 p. 48, 52; 1800 p. 140—144; ’02 p. 253; ’04 p. 318, 320; ’05

p. 396, 42'5
, 442; ’06 p. 495, 500, Hand. ’06 p. 98.
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ontving bij ’t begin der eeuw een trakt. verhooging van ƒ100 terwijl

ook de reiskosten van ƒ 52 voor de 4 bedieningen van het H. Avond-

maal hem geregeld gezonden werden. Aangezien de kerkeraad van

Sas van Gent zijn verplichtingen niet best nakwam stelde men in

April ’Ol de toelaag op f 400 doch de voorstellen omtrent ordening,

opname van Gent onder zijn werkkring en gaan arbeiden in eene

naburige gem.
,
welke met haar pred. overhoop lag, wees men beslist

van de hand. In ’02 gaf men hem eene gratif. van f 150 maar toen

hij in ’04, bij het regelen der kerkel. zaken in zijn district, vroeg: wat

hij zou doen ingeval ook hem de ordening werd voorgesteld, meldde

men hem beleefd
:
geen antwoord te vragen op zaken die niet aan de

orde waren. Dewijl de man zijn jaren kreeg gaf men hem in ’06 nog

eene jaarl. toelage van ƒ 62,50 om des winters van Sas van Gent naar

Philippine te rijden. Daar hij weinig van zich liet hooren achtte men

het in ’13 gepast *ten einde zijn ijver op te wekken” hem te ver-

plichten tot het inzenden van halfjaarlijksche verslagen waarin de

beantwoording van een viertal vragen het Gen. in staat zou stellen

over zijn arbeid te oordeelen, terwijl men bovendien een pred. uit de

buurt, lid van het Gen., zou verzoeken, een oog in ’tzeil te houden.

Van der Vlist heeft op de 4 vragen niet lang behoeven te ant-

woorden, want dewijl door ,de gunstige dispositie van Zijne Kon.

Hoogheid”, in de door hem bediende gem. een pred. beroepen was,

kon hij in Mei ’15 melden dat de pred. van de kreits tot op diens komst

de beurten zouden waarnemen
,
zoodat zijn arbeid was afgeloopen.

Natuurlijk waren de twee gem. buiten staat den 72 jarigen man
aan zijn eind te brengen zoodat het Gen. hem jaarlijks ƒ 250 toe-

legde, van welk pensioen hij tot Aug. ’19 te midden zijns volks

heeft geleefd ^).

De sergeant Charles Maclean bij den pred. van de Klundert als

een godvruchtig man bekend, maakte zich sedert ’05 aan den Moer-

dijk verdienstelijk door catechiseren, houden van bidstonden enz.

Ofschoon het Gen. in ’07 geen lust had hem als opvolger van Ane-
MAET aan te stellen, toch gaf men hem in ’08 een „douceur” van

f 50. Toen in ’15 zijn dienst aldaar niet meer noodig was zond men
hem voor het laatst f 70 *).

0 E. A. 1 799 p. 35, 89; 1800 p. 130, 147; ’Ol p, 171 , 175 , 178; ’Ü2 p. 248;
’04 p. 319, 320; ’06 p. 2; ’15 p. 215, 222; '16 p. 279; ’19 p. 497. Hand. ’ 13 p. 9 , 4e!

E. A. ’05 p. 449; ’06 p. 496; ’09 p. 126; ’ll p. 207, 212; ’16 p. 244. Hand.
’07 p. 98; ’15 p. 31.
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Hebben we verhaald wat door het Gen. over en op de grenzen

verricht werd, we komen thans tot het werk in’ ons Vaderland. De
reeds genoemde Comm. bracht ook daarover rapp. uit, en met donkere

kleuren wordt de toestand geteekend. , Wij bedroeven ons, zoo spreekt

zij
,

over de ongodsdienstigheid
,

zedeloosheid en onbeschaafdheid

die overal heerscht. Ons hart krimpt weg, als wij in geheele buurten,

straten en stegen hetzelfde vinden wat de 3 zendel.
,
voor weinig jaren,

aan de Kaap bij eene oude hottentotsche vrouw vonden, dat zij nl.

wel in Christus gedoopt was, maar thans Christus niet meer kende.”

„Indien alle deze verwaarloosde menschen het A. B. des christen-

doms zouden leeren met hunne kinderen, dan beklagen wij ons dat

wij zwakke menschen zoo weinig kunnen .... evenwel dan zegt ook

ons geweten .... dat wij wat van onze vrienden bezoeken
,
van onze

liefhebberij studiën, van ons dagblad- en weekblad lezen, van ons

zoogenaamd bestuderen van predikatiën, van onze uitspanningen

moeten bezuinigen en afsnipperen om den armen en den kinderkens

het Ev. te verkondigen.”

Na de lezing van dit rapport kwam er eene ontroering onder de

verg. „Ue leeraren erkenden hunne tekortkoming en verbonden zich

met aandoening op het plegtigst dat ook zij
,
onder inwachting van

’s Heeren kracht, met meer gezetheid in hunnen arbeid aan de ver-

plichtingen in het Vaderland zouden denken.”

Opdat men op de hoogte zou zijn van hetgeen al aanstonds in

verband, met de plaatselijke gesteldheid kon verricht worden, werd

eene comm. van 14 leden benoemd en waar deze in 1799 bij monde

van P. Meijboom haar eerste rapp. uitbracht kon zij er op wijzen dat

de ijver van vele leeraren „heelzeer is opgewekt” zoodat in tal van

steden en dorpen catech. en bijbellezingen voor armen en min ge-

oefenden werden gehouden en zelfs te Leeuwarden in het Blokhuis

gepredikt werd. Indien echter bij velen de meening bestond „dat de

aard van het Gen. medebrengt dat de ontvangen gelden gelijkelijk

zoowel voor Binnen- als voor BuUenlandsche zending behoorden be-

steed te worden” dan ontving zij toen een gevoeligen knak want op

een voorstel van v. d. Kemp en „onzen ijverigen medebroeder Wep-

pelman” om het Gen. in een buiten- en een binnenlandschen tak te

splitsen, werd ongunstig geadviseerd. Het zou ontijdig zijn, daar men

aan het hoofddoel, de heidenzending, nog niets kon doen, onnoodig

dewijl er voor het binnenland reeds een en ander geschiedde
,
nadeelig

ook, aangezien men door binnensl. zendel. uit te zenden vele pred. als

ontrouwe dienstknechten zou brandmerken en men in sommige stre-
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keu al last genoeg had van lieden die zich zei ven uitzenden.” Ook

zouden dan de fondsen in tweeën gesplitst moeten worden, waarbij

te vreezen was dat velen die nu nog wat gaven omdat men ook

voor het binnenland arbeidde
,
alleen dien binnenlandschen tak zouden

steunen.

Nog eenmaal slechts bracht de Comm. over C. rapp. uit want in 1800

was zij zelve van oordeel dat hare taak, „naspeuring der meest ge-

schikte middelen om het ware Christendom te bevorderen” was

afgeloopeu, „daar er reeds twee uitgewerkte rapp. over dat belangrijk

stuk waren uitgebracht.” Zij werd dan ook vervangen door eene vaste

comm. nl. die voor de Binnenlandsche berichten. Aan haar kon ieder

opgeven wat er voor ’t binnenland verricht was, en op de Jaarverg.

zou zij dan Verslag uitbrengen. Wat die comm. wenschte te ver-

nemen zag echter meer op den staat van het Gen. binnenslands dan

op de inwendige zending, iets wat duidelijk blijkt uit de vragen

welke men sedert ’03 door alle buiten Rott. wonende direct, wenschte

beantwoord te zien. Zij hebben betrekking op het getal leden der

Afd., de bidstonden en de vruchten daarvan, alsmede op zaken die

het Gen. kunnen te stade komen bij het beoordeelen der zending^

Eéne echter heeft betrekking op „reeds gevestigde of ook nieuwe

inrichtingen tot beter bereik van het doel des Gen. gemaakt” en

blijkens de antwoorden, waarin op Evangelisatie, zondagsscholen

enz. gewezen wordt *) komen we hier dus op het terrein der inwen-

dige zending.

Meer bepaald bewoog liet Gen. zich op dat gebied door eene in ’13

gevormde Comm. tot het beramen van middelen ter stuiting der zedeloos-

heid welke zich inzonderheid liet gelegen liggen aan zeelieden en

naar Indië vertrekkende militairen. Reeds in ’17 bracht deze geen

afzonderlijk rapp. uit omdat wat zij te zeggen had door de Comm.

voor de binnenlandsche berichten was meegedeeld
;

in ’26 vroeg zij

,

gevoelende weinig te kunnen doen om de bron des kwaads te stop-

pen, om een „minder belovende” benaming die echter niet gegeven

werd; op eigen verzoek werd zij in ’36 ontbonden.

Blijkbaar wilde het Gen. dus wel iets voor inw. zending doen,

doch er eenige som van beteekenis uit de kas des Gen. beschikbaar

voor stellen, wenschte het niet. In 1799 raadde men wel aan, hen

die catech. meesters „van den besten stempel” vormden, te steunen

') Zie o.a. Hand. ’04 p. 58; ’05 p. 12; ’09 p. 68.
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in het dragen der onkosten, doch een catechetenschool zou te kost-

baar zijn, en liet men toen op de Jaarverg. eenige uitgaven hiervoor

toe, men herinnerde dat zending onder de heidenen hoofddoel was.

Den kerkedienst hier in stand te houden achtte men niet op zijn weg
te liggen, zoodat men in 1798 dan ook weigerde daartoe een Alge-

meen fonds te stichten, en toen 2 jaar later de gem. Akersloot om
hulp vroeg, zou men, mits ,er geen het minste ongenoegen van de

Classis tegen het Gen. door ontsta”, vermoedelijk iemand daar

geplaatst hebben indien de Reg. geen ƒ 600 trakt. hadde toe-

gestaan.

Voor Bijbelverspreiding, hoe nuttig ook, weigert men in ’08 pen-

ningen uit te geven voor de zending ontvangen, en werd 3 jaar

later eene afzonderlijke Comm. benoemd om hier te lande, waar toch

,in de geringste hutten en in de schamelste armoede” doorgaans nog

een Bijbel gevonden werd, dat boek te verspreiden, reeds in ’15

werd zij weder ontbonden en heeft aan het Gen. zeker niet veel geld

gekost. Ja toen in ’14 middelen beraamd werden om , de ongodsdien-

stigheid onzer natie tegen te gaan” en de Comm. tot stuiting der

zedeloosheid in ’t leven getreden was, heette het alweer: ,ons Gen.

is een zendelinggen. dat ten hoofddoel heeft .... bijzonder onder

heidenen te arbeiden.” Men noemde dit „een grondartikel dat men niet

mocht te buiten gaan.” Zelfs de bezorgers der Kleine stukjes dringen

er in ’16 op aan dat men voor dezen binnenl. tak van werkzaamheid

afzonderlijke bijdragen zal trachten te verzamelen opdat er meer be-

schikbaar blijft voor het „voorname hoofddoel des Gen.”.

Wat er dus op het gebied der inw. zending in de eerste decenniën

onzer eeuw verricht is geschiedde meer van wege dan door het Gen.

maar jaren lang nam men er toch op de Jaarverg. kennis van. De

„Comm. voor den binnenlandschen staal'" gaf dan op wat op het leden-

tal enz. betrekking had en wat er door die leden of begunstigers op

het gebied der inw. zending was verricht. Zij sprak van armen-,

zondags-, herhalings-, naai- en breischolen, in tal van gem. opgericht;

wees op catech. en bijbellezingen in gevangenissen en kazernen, in

tucht-, correctie-, invalieden-, zieke-, wees- en godshuizen gehouden

;

op preken voor kinderen en mingeoefenden uitgesproken; op Bijbels,

gezangboeken
,

tractaatjes, vliegende blaadjes en handboeken zoo

binnenslands als aan zeelui en naar Indië vertrekkende milit. met

ruime handen uitgedeeld; op volksbibliotheken ten koste van veel

geld en moeite opgericht; op, ja op veel meer nog wat .strekken kon

om goed zaad te strooien in duizende harten
,
en voor de maatschappij
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en het Godsrijk te behouden, wat de breede baan der verwaarloo-

zing opgejaagd, reddeloos dreigde verloren te gaan ').

Al dat werk
,
in den regel door leden des Gen. meestal met behulp

hunner vrouwen en dochters in opgewektheid begonnen en met vol-

harding voortgezet gaf niet altijd vrucht en vreugd maar zeker heeft

het er toe bijgedragen om het godsd. zedelijk peil onzes volks te

verhoogen. Werd het in later dagen ook door anderen overgenomen,

aan het Gen. komt er evenwel eere voor toe, daar het vrucht was

eener geestelijke opwekking waarvan het zelf niet alleen product

maar ook gedurende een reeks van jaren, brandpunt was.

Geen wonder dat men in ’32 een voorstel afwees ’t welk er toe

geleid zou hebben den Binnenlandschen staat slechts om de 8 jaar

openbaar te maken en er eindelijk tegen opkwam, dien staat, die van

zoovele goede dingen getuigde als het ware te begraven inde, alleen

voor direct, bestemde Handelingen der Jaarvergad. Op voorstel van

de Afd. Groningen werd dan ook in ’43 bepaald dat hij meer ter

algemeener kennis zou gebracht worden opdat daardoor ,de verkeerde

meening, alsof ons Gen. alleen buitensi. werkzaam is, wordt te keer

gegaan” en „een edele naijver worde opgewekt tusschen de verschil-

lende Afd. om nuttige inrichtingen die elders bestaan, ook bij hen

tot stand te brengen.”

De Binnenlandsche staat kreeg sedert ’44 een plaats in n®. 9 der

Mndber.
,
waar hij als Bijlage tot het daarin steeds voorkomende

Verslag van de werkzaamheden des Gen. een goede plaats innam. Met

dat Verslag werd hij van ’48
—

’l58 afzonderlijk uitgegeven, doch boette,

toen men in ’57 in tabellarischen vorm een staat of gelijk het sedert

’58 heet een Overzigt van den tegenwoordigen toestand der Afd en

'plaatsen begon te geven veel van zijn eigenaardig karakter in. Het

tot naijver prikkelende komt in den regel niet uit tabellen op -Ons

aan, en wat zulk een uitwerking hebben kon nam ook allengs af.

Reeds sedert ’46 verneemt men minder van Zond.scholen, evangel.

arbeid enz.
,
want naar mate men naar buiten werkte werden de Afd.

aangespoord voor den arbeid naar binnen wat zuinig te zijn, zoodat

die te Rott. sedert ’50 geen gezangboekjes voor de Zond.school of

') Of in ’24 de ontucht ook al gereglementeerd was, en dus officieël bevorderd

werd, weten we niet, maar in Leiden scheen zij zooveel slachtoffers te maken dat

men er een Catech. oprichtte „voor meisjes die in onecht zwanger zijn.” Hand
’24 p. 31.
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bijdragen voor landverhuizers ') meer gaf. Ook kon men
,

en dat is

een verblijdend verschijnsel, met wat minder loe, want waar was

het, zooals zekeren Comm. in ’50 reeds zeide, dat „sedert een aantal

jaren de binneul. zending meer dan vroeger, door de Kerk zelve en

door onderscheidene bijzondere, daarvoor eigenaardige Inrigtingen

krachtig behartigd en bevorderd wordt.”

Of die behartiging nu van dien aard was dat het Gen. zich kon

terugtrekken en of het door dien aftocht geen schade geleden heeft,

omdat zijn werk nu geheel buiten het oog van ons publiek viel,

hebben we niet te beoordeelen, maar wel staat bij ons vast, dat het

Gen. door den ijver zijner leden, op het vooral in den aanvang dezer

eeuw braakliggend veld der inw. zending zooveel goeds heeft verricht

dat slechts zij die meer en beter tot stand brachten, daarop met

zekere voornaamheid mogen nederzien. Toen zeker warm vriend des

Gen. dan ook in ’47 eene rede hield om de eerste halve eeuw van

zijn bestaan te herdenken, kon hij terecht verzekeren: „Een ijver

voor de inw. zending is onder ons ontwaakt, welke aan onze armen

en de Heidenen in ons midden van het grootste voordeel is geweest” ^).

HOOFDSTUK V.

VOOR JODEN EN MOHAMMEDANEN.

Dat een Gen. ’t welk zich ten doel stelt het Christendom alom tot

heerschappij te brengen niet onverschillig kon zijn omtrent de aan-

hangers van de monotheïstische godsdiensten in ons opschrift genoemd

,

behoeft geen betoog. Wat de eersten, de Joden aangaat, toen de

meeste landen van Europa voor hen gesloten waren of werden,

vonden zij ten onzent eene welwillende opname. Reeds in 1598 kon-

*

j

Deze comtn. was in ’46 gevormd en behalve door toespraken , waartoe de

duitsche kweekel. Ulfers werd aangewezen, werkte men door uitdeelen van Bijbels

en tract. Het Bijbelgen. gaf, even als het Z. Gen. f 100.

=) Hand. 1798 p. 34, 09, 70, 90; 1799 p. 35, 50; 1800 p. 41—45, 125, 131,

101; ’03 p. 22; ’08 p. 27, 54; ’12 p. 26; ’13 p. 24; ’14 p. 22, 100; ’15 p. 7, 63;

’IO p. 48; ’17 p. 19, 33; ’23 p. 18; ’20 p. 94; ’32 p. 15; ’34 p. 70, 74; '30 p. 69;

’43 p. 43; ’50 p. 25, 26. E. A. ’23 p. 81; ’20 p. 308; ’28 p. 418. AYaarh. in Liefde

*47 p. 559.
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den zij te Amsterdam een synagoge bouwen en zou het nog 3 eeuwen

duren eer burgerlijke gelijkstelling hun deel werd
,

zij hadden het

zóo wèl dat onze hoofdstad door hen ,het groote Jeruzalem” genoemd

werd, terwijl Hamburg als het „kleine” werd aangeduid.

Ofschoon de Joden elke afwijking van de wetten der synagoge

streng tegengingen toch zeiden onze vaderen niet met Luther: „Ich

gehe nicht damit um das Ich die Juden bekehren wollte, das ist

nnmöglich.” Integendeel. Reeds de Dordsche Synode van 1619 ver-

zocht den Staten: dat zij die christenen welke aan de bekeering der

Joden arbeiden wilden onder hare bescherming mocht nemen, terwijl

verschillende latere Syn. mede op arbeid onder hen aandrongen. Een

lange lijst van theologen van naam te geven, die door een of ander

geschrift de christ. waarheid voor de Joden trachtten toegankelijk te

maken, zou niet moeilijk vallen, doch aangezien persoonlijk verkeer

met dat volk maar al te zeer ontbrak, was het getal proselieten vrij

gering. Trots dit alles bleef de belangstelling voor hen steeds warm

,

en dat zulks ook het geval was in de jaren die aan de stichting van

het Gen. onmiddelijk voorafgingen, we hebben om dit te bewijzen

slechts te herinneren dat in het stichtingsjaar de mijdrechter pred.

Chr. Sal. Duytsch overleed, een proseliet, wiens talrijke geschriften

een wijden kring van lezers gevonden hadden.

Toen evenwel in ’03 een ongenoemde, die later bleek M. Tijdeman

te zijn, het verzoek indiende om ook, „de onder ons wonende Joden

tot de omhelzing van de Chr. godsd. te brengen”, wees de Jaarverg.

dit af, zoowel omdat zulks niet op den weg des Gen. lag als omdat

ieder gelegenheid had zich aan hen gelegen te laten liggen. De aan-

houder echter wint, want 4 jaar later werd op het herhaald, nu door

4 direct, gesteund verzoek eene Permanente comm. benoemd om voor

hen werkzaam te zijn zonder dat zulks op naam van het Gen. ge-

schiedde. Bepaalde arbeid tot bekeering der Joden voor te bereiden

of te verrichten was der Comm. niet opgedragen en zij kweet zich

dus van haar plicht als zij, gelijk zij zelve het nu en dan uitdrukt;

„de teekenen der tijden eerbiedig opmerkt”, „blijft voortgaan met het

oog te houden op dat belangrijk volk, of zich teekenen mogten open-

baar maken die eene spoedige toebrenging tot onzen Heer J. Chr.

konden doen verwachten.”

Hieruit op te maken dat zij niets meer deed dan op de Jaarverg.

verslag uitbrengen, ware onjuist. Van ’IO tot ’46 ondersteunde zij,

ofschoon in ’25 werd uitgesproken dat zulks buiten het doel des Gen.

lag, nu en dan tot armoede vervallen proselieten. Niet alleen hielp
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zij in ’IO zeker jongeling bij zijne opleiding tot cat.meester
,
maar

verschafte ook in ’23 eene bijdr, van ƒ 200 aan graaf v. n. Recke

voor zijn Instituut’), terwijl aan den bekeerden H. C. Wolff die

sedert datzelfde jaar door woord en wandel, onder de ned. Isr.

arbeidde
,
tot ’41

,
eene toelage van ƒ 100 werd verstrekt. De Comm.

die nu en dan ƒ 100 tot bestrijding van bare onkosten ontving, had

dus geen recht zoo beslist te verzekeren „geene geldmiddelen” van

het Gen. gevorderd te hebben. Maar al hadde zij meer nog gekost,

de zucht om naar geldelijken maatstaf te rekenen moet zelfs by het

waardeeren van den arbeid eener comm. die „ten voordeele der Joden”

werkte, verre blijven. Zeker, zij die zich sedert ’08 van die taak

zochten te kwijten hebben er zich wel eens afgemaakt met stichtelijke

algemeenheden* *), maar als wij rekening houden met de in ’57 door

den verslaggever v. n. Goot geslaakte verzuchting: „de Joden zijn een

moeielyk te behandelen volk zelfs voor een jaarlijks wederkeerend

rapp.”, dan worden we toegevend en waardeeren te meer zulke rapp.

waaraan onderzoek is te koste gelegd. We wijzen als zoodanig op die

van ScHAKP en Heringa in ’17, ’21 en ’39 uitgebracht. Sedert ’40

zocht de Comm. hare rapp. belangrijker te maken door kennis te

nemen van Eng. en Duitsche Joodsche tijdschr. doch daar deze

bleken slechts op het burgerlijke betrekking te hebben liet men dit

sedert ’46 na. Het Verslag van ’44 wijst op het in den Haag ver-

schijnend tijdschr. de Nederl. Israëliet ’t welk reeds in ’46 gestaakt

moest worden, op een Bijhel voor de Israël, jeugd te Leiden uitge-

geven
,
op de bekende verhand, van Mr. J. H. Koenen Gesch. der

Ned. Joden
,
en op den arbeid van den episc. pred. C. W. H. Pauli *)

te Amst. Hoewel in ’46 aan de met 4 leden versterkte comm. werd

opgelegd meer te doen dan opmerkingen geven, zij zag bezwaar in

openbare prediking alsmede in colportage van Kleine stukjes en in

’t Hebr. vertaalde N. Test., daar de Joden ze „met verachting”

verwierpen en vooral met de laatste negotie dreven. In ’48 vond

men dan ook goed dat de Comm. zich van rechtstreeks werk ont-

hield, een besluit waartoe wellicht heeft medegewerkt de ervaring

*) Deze stichtte in ’22 te Düsselthal een toevluchtsoord voor Joden die christ.

onderwijs begeerden , en een ambacht wilden leeren om in hun onderhoud te voor-

zien. Als asyl voor volwassenen
,
werd het in ’30 opgeheven.

*) Tot dezen rekenen wij niet de bekeer, geschied, meegedeeld in. Hand. ’09 p.

33, 38; ’54 p. 28; ’55 p. 71.

3) Deze arbeidde op last van het „Gen. voor de Joden” te Londen, van ’44—74

te Amst. en overleed in ’77 in Engeland.
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door Dr. Capadoce opgedaan, die in ’48 geen rechtspersoonlijkheid

kon verwerven voor zijne 2 jaar te voren opgerichte „Vereeniging

van Vrienden Israels.”

Een voorstel in ’51 ingediend, om de Comm. ,met dankzegging

voor de bewezen diensten” op te heffen werd
,
daar zij zelve begeerde

in ’t leven te blijven, niet aangenomen; integendeel, zij werd op-

nieuw voorzien van 5 binnen- en buitenl. tijdschr. en zou 2 keer per

jaar te Amst. vergaderen om te zien of er ook gelegenheid zou komen

tot meer rechtstreeksche werkzaamheid. Desverkiezende mocht zij om
de 3 of 4 jaren een Verslag leveren maar van deze haar verleende

vrijheid maakte zij zoo goed als geen gebruik, want zij sprak bijna

telken jare over alles wat haar belangrijk voorkwam. Op de werk-

zaamheid van den zendel. der Vrije schotsche kerk Dr. C. Schwartz ‘)

te Amst. en diens sedert Oct. ’50 om de 14 dagen verschijnende

Heraut alsook op den eenjarigen arbeid van zekeren Swarts te Rott.

werd reeds in ’51 gewezen. De oprichting van het Schotsche seminarie

met het werk van den daaraan verbonden, in ’52 uit Hongarije ver-

dreven zendel. R. Smith, wordt niet voorbij gegaan, en een overzicht

gegeven van al wat ook in het buitenland de aandacht van vrienden

Israëls waardig was. Een voorstel in ’54 gedaan om namens het Gen.

den Joden het Ev. te prediken werd als onuitvoerbaar afgewezen

want hoewel men toen eenigen vooruitgang meende te mogen bespeu-

ren, men is het volgend jaar van oordeel dat de berichten in het

buitenland verspreid, omtrent de groote en verblijdende omkeeringen

in Nederland ,een ietwat sterke rozekleur dragen,”

Dat ze die kleur
,

zij het ook in zwakken tint
,
spoedig zouden mogen

dragen scheen ook in ’55 niet te wachten. Een van het Semin. uit-

gaande school voor joodsche kinderen te Amst. moest worden ge-

sloten , Pauli
,

hoewel zelf zijn arbeid ,bij toeneming gezegend”

achtende preekte „bijwijlen met lange tusschenpoozen” in de Sions-

kapel, en blijkens haar arbeiden ook op christ. gebied scheen Israël

alleen der Schotsche zending hier niet genoeg te doen te geven om
aan hare eigenlijke bestemming te beantwoorden. De Heraut werd

onder de Joden „schier in het geheel niet gelezen”, ja het stond te

vreezen dat bij het lezen van dat, voortaan ook aan de belangen van

•) Deze in ’17 te Meseritz (Posen) geboren ging in ’37 tot het Christendom over

en kwam, na elders onder de Joden gearbeid te hebben, naar Amst. w^aar hij 25

Jan. ’50 voor het eerst predikte. In ’64 ging hij als pred. eener vrije gemeente naar

Londen en overleed daar 24 Aug. ’70.
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school en kerk gewyde en met andere bladen saamgesmolten orgaan,

het den joodschen lezer wel een weinig ,geel en groen, om niet

te zeggen groen en zwart” voor de oogen zou worden.

Geen wonder dat de Oomm. op niet veel meer te wijzen had dan

op eenige bekeeringen door Schwartz en op enkele uit eng. bronnen

geputte raededeelingen „soms wel een weinig romantisch gekleurd”

van den nu en dan ook te Rott. arbeidenden Pauli. In den

franschen schouwburg te Amst.
,

tot eene schotsclie zendingskerk in-

gericht, namen „niet zoo zeer Joden, die voor hunne ziel geen

vrede als wel Christenen
,
die tegen den toestand der Ned. Herv. kerk

hunne bezwaren hebben” de plaatsen in. Nadat in ’58 en ’59 een zeer

kort, in ’60 geen rapp. was uitgebracht deed de „Comm. voor de

Joden” in ’61 zelve het voorstel ontbonden te worden daar zij zulk

een Comm. „voor het doel van ons Gen. onnoodig en overbodig”

achtte. Aan haar wensch werd voldaan terwijl voortaan bij den Be-

schrijvingsbrief voor de Jaarverg. aan direct, de vraag zou worden

gedaan; of hun ook verschijnselen bekend waren die het Gen. aan-

leiding zouden kunnen geven tot bevordering van Ev. verkondiging

onder de Joden. Na hetgeen wij over de werkzaamheid dezer Comm.

meedeelden zal wel niemand er zich aan ergeren dat in de le Roi’s

standaardwerk. ^Die Ev. Christenheit und die Jitden" (Berl. ’91 II S. 61)

slechts gezegd wordt: „het schijnt” dat het holl. Heidenzending gen.

ook aan het werk der Jodenzending heeft deelgenomen ').

De bestuurders van het Gen. behoorden niet tot hen die, gelijk

het in ’19 door een hunner wordt uitgedrukt, den Moham. godsd.

met dien der heidenen verwarden, en hoewel er zeker wel onder

zullen geweest zijn die bedenkingen hadden tegen het beweeren van

den rapp. des volgenden jaars: dat de leer van den Mohammedaan

„niet anders is dan een diep ontluisterd en laag gezonken Christen-

dom” toch ruimden allen aan de volgers van den Profeet een afzon-

derlijke plaats naast de heidenen in. Geen wonder dat ook voor hen

een Vaste comm., die de Verg. op de hoogte zou houden van hun

toestand en zoo noodig voorstellen zou doen om onder hen te arbei-

•_) Hand. '03 p. 39; '06 p. 57; '07 p. 49; '10 p. 70, 74; '11 p. 26; '17 p. 80

—

115; '21 p. 34—53; '23 p. 65; '24 p. 77; '25 p. 43, 71; '33 p. 16; '39 p. 75—96;

'40 p. 62; '44 p. £0—65; '45 p. 53, 56; '46 p. 53—62; '47 p. 58, 62; '48 p. 76;

'51 p. 7, 34, 52; '52 p. 35; '53 p. 39; '54 p. 25, 26; '55 p. 70— 74; '56 p. 36; '57

p. 66, 77, 79; '59 p. 38; '61 p. 68. E. A. '23 p. 71.
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den, benoemd werd, en dat wij, die in dit hoofdstuk behandelen wat

door het Gen. verricht werd voor hen die het niet bij de heidenen in-

deelde, ten slotte nog op de Comm. voor de Mohammedanen moQieïi-w'vizevl

Naar aanleiding van een voorstel in ’05 en ’06 gedaan om op de

kust van Malabar te gaan arbeiden
,
verscheen zij 3 jaar later in ’t leven

en van hare 7 leden trad in de eerste jaren P. Chevallier, wiens

woorden wü boven reeds aanhaalden, als rapp. op, terwijl J. A.

Lotze, in ’20 bij het Haagsch Gen. bekroond voor eene verhand,

over de middelen „om de christ. godsdienst toegang tot de aanhan-

gers van Mahomed te doen verkrijgen”, hem in ’23 verving. Ook de

„Comm. voor de Moham.” gaf in hare rapp. het merkwaardigste op

wat licht over hen verspreiden kon. Aan die over de jaren ’IO, ’18,

’20 en ’23 is blijkbaar zorg besteed en wordt de ijver geroemd van

den grijzen J. Scharp voor zijn aan de kweekel. verstrekt onderwijs

in de leer en zeden der Moh. De ijver echter der comm. leden scheen

blijkbaar af te nemen, want van ’24—’45 vinden we in de Hand. tot

vervelens toe variaties op het thema: we hebben niets te zeggen.

Toen in ’46 de „Comm. voor de Joden” tot meer werkzaamheid werd

aangespoord, meende zeker lid dat een Gen. welks zendel. bijna overal

in de Oost met Moh. in aanraking kwamen, bij de kennis van deze

althans geen minder belang had dan bij die van de Joden. Hij stelde

dus voor ook de „Comm. voor de Moh.” tot vernieuwden ijver op te

wekken. Op dit voorstel ging men in, ja versterking der Comm.
werd zelfs aanbevolen, maar feitelijk hief men haar op door haar met

die voor Java te vereenigen, want wel wat naïef merkte men op: dat

de grenzen van beiderlei gebied „eenigermate” in elkaar liepen ').

HOOFDSTUK VI.

IN ZÜID-AFRIKA.

Indien er onder onze lezers zijn die 'den roman De wandelende

Jood gelezen hebben
,

herinneren zij zich wellicht het aangrijpend

tooneel uit hoofdstuk XV waar wij den provinciaal der Jezuïeten in

Hand. ’05 p. 93; ’06 p. 73; ’09 p. 31; ’19 p. 96; ’20 p. 106; ’22 p. 59; ’46

p. 14, 69.
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nadenken verzonken zien bij eene groote aardglobe welke met eene

menigte roode kruisjes, de stations der Orde aanwijzend, als een net

overdekt is. Bij het beschouwen dier teekens richtte zijne gestalte

zich hoog op, zyn gelaat vertoonde eene uitdrukking van fierheid en

moed, ja in het gevoel dien aardbol te beheerschen hief hij zijn

krachtige hand op en liet haar rusten op de pool.

Wanneer een Bestuurder van eenig zendingsgen. zich thans voor

eene aardglobe plaatst mag bij een blik op de talrijke stations alom

over den aardbodem verspreid ook z ij n oog stralen van vreugd ook

zijne borst zwellen van hooge verwachting. Immers, wat hij ziet is

profetie van hetgeen komen zal en met de gedachte aan zijn Heer

vervuld hoort hij reeds het woord herhalen: ,Ziet! de geheele wereld

gaat hem na.” (Joh. XII : 19).

Id het begin dezer eeuw waren er echter, om bij ons beeld te

blijven, nog zooveel roode kruisjes op de aardglobe niet te vinden,

want de Nieuwere zending welke alras door nieuwe middelen van

versnelde gemeenschap gesteund stond te worden, was pas ontstaan.

Waar thans het zoeken naar een arbeidsveld in sommige deelen der

aarde al moeielykheden oplevert, indien men althans het beginsel in

Rom. XV : 20 neergelegd eerbiedigen wil, in den aanvang onzer

eeuw had men schier onbeperkte keus en de onbebouwde akkers

waren zóo menigvuldig dat men niet wist waar het eerst te beginnen.

Op een gezicht, gelijk Paulus ten deel viel (Hand. XVI : 9), te

wachten, zou dweepery geweest zijn, want al mag de christen ge-

looven, dat, waar het er op aankomt een of ander vergeten terrein of

volk binnen den kring van het geschiedkundig leven te trekken, de

Heer het aan licht en leiding niet zal laten onbreken, de grond-

vesting eener zending sluit het menschelijk zoeken en onderzoeken

geenszins uit. Door verschillende auteurs die zich met de theorie der

zending bezighielden wordt dan ook min of meer uitvoerig over de

keus van een zendingsveld gehandeld en al stellen sommigen daaraan

ook eischen waarvan men te voren moeilijk weten kan of het er aan

beantwoorden zal '), van bevoegde zyde werd onder ons verzekerd:

We denken o. a. aan de eisclien die Sommekville onder zijn zevental opnam:

dat het gelegen moet zijn te midden van een actief en energiek mcnschenras, en

het „distinctive” moet zijn, d.w.z. een eigen karakter moet dragen.

SoMMERViLLE, Lect. on Miss. Edinb. ’74, p. 220. Verg. mede W. Brown, Ilist. of

the Bropag. of Christ. Edinb. ’54 III p. 393. F. Eurenfedchter, Die prakt. Theol.

Göttingen ,
’59 p. S. 349.
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de keuze van een zendingsakker is van het uiterste belang en vordert

grondig onderzoek en ernstig overleg ')•

Zoover wij kunnen oordeelen hebben Bestuurders van bet Gen.

bet daaraan niet laten ontbreken
,
en de eerste Comm. welke benoemd

werd bad ten taak de Verg. in te lichten „omtrent bet ontwerpen

van zendingen onder de Heidenen.”

Wat die comm., welk in 1798 als „Comm. Letter A.” in ’t leven

trad en in ’30 den naam van „Comm. voor bet onderzoek naar den

staat der volken” aannam, alzoo opgaf als tot een goede keuze kun-

nende leiden? Het negental zaken in bet eerste rapp. door Heringa

opgegeven komt neer op: lezen van reisbeschrijvingen, corresp. met

Gen.
,
vragen om inlichtingen aan in Indië toevende of van daar terug-

keerende pred. en zendel., plaatsen van een verzoek in de Boekzaal

om al wat licht kon verspreiden in te zenden
,
en ten slotte zou men

scheepsbevelhebbers en anderen „die den wil naar afgelegen landen

hebben” vragen: op reis „eens voor bet Gen. rond te zien.”

De Comm. die in den beginnen bare taak niet best begreep en in

1800 zelfs geen rapp. gaf, was voor baar doel niet gelukkig, want

ook in de beide volgende jaren bad zij niets mede te deelen „nopens

de geschiktheid eener streek voor bet doen eener zending.”

In de jaren dat de corresp. zoo vaak gestremd was konden de

leden, die sedert ’Ol den aardbodem onder zich verdeeld hadden,

dikwijls geen rapp. uitbrengen, maar van ’13—’27 dragen deze blijken

van veel, toentertijd vaak moeilijk onderzoek naar verschillende

volken, een onderzoek waarvan in ’39 verklaard werd dat bet „nog

wel eens ten leidraad der werkzaamheden verstrekt.” Dat deze

comm. die in ’09 evenveel leden kreeg als de eeuw jaren telde, wel

wat miskend werd, zouden we niet durven ontkennen. Door de op-

gericbte „Comm. voor de Moh.” werd baar een deel van den arbeid

uit de hand genomen en moest er naar een of ander bepaald veld

onderzoek gedaan worden, de Mndverg. deed het zelf of men droeg

bet aan anderen op, zoodat de leden van „Letter A” hoewel als

„door kunde en geoefendheid ervaren” geprezen, in ’20 en ’21 hunne

gevoeligheid niet verbergen konden, en bet 4 jaar later zelfs noodig

achtten de Verg. eens in te lichten omtrent den oorspronkelijken

aard en omvang van hun werk. Het volgt echter uit den aard der

zaak dat eene comm. die zendingen onder de heidenen moest „ont-

werpen” gedaan werk kreeg als bet Gen. zijn zendingsveld gevonden

*) Nrdb. Proeve eener Handleiding enz. Rott. ''TQ p. 114.

KBUIJF, Geschied, d^ed. Z. Gen.
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had of het zich door een samenloop van omstandigheden aangewezen

zag. De Comm. begon in ’30 haar arbeid als , minder dringend ge-

vorderd” te beschouwen en kwam in ’39 met het verzoek : opgeheven

te worden. Aan haar verlangen werd voldaan onder dank voor be-

wezen diensten en dat tot deze niet behoorde het Gen. aan zijn eerste

arbeidsveld geholpen te hebben lag aan oorzaken buiten haar *).

De Kaap de Goede Hoop was in Sept. 1795 bijna zonder slag of

stoot in handen der Eng. overgegaan en het pas optredend Gen.

wist niet beter te doen dan, waar het Londensch gen. in die voor-

maals Holl. bezitting ging arbeiden, het daarin te steunen. Ook

gaven de eerste personen die zich als zendel. aanboden, nl. J. J.

Kicheber, uit den Haag, cand. tot den H. dienst, en J. v. n. Pauw

een schoenmakersgezel uit Leksmond, hun wensch te kennen om met

V. D. Kemp, die in dienst van het Lond. gen. naar Z. Afrika ging,

onder de heidenen te arbeiden. Nadat de eerste te Meppel door den

utr. pred. Masman tot het werk onder de heidenen was ingezegend,

vertrokken beiden op kosten van het Gen. naar Londen, van waar

V. D. Pauw, tegen het werk opziende, weldra terug kwam. Kicheber

scheepte zich 12 Dec. 1798 met v. n. Kemp en andere zendel. naar

Z. Afrika in, waar hij, mede door ons Gen. met ƒ 100 ’s jaars ge-

steund
,

te BI ij vooruitzicht onder de Boschjesmannen een werk-

kring vond.

De zendel. B. Tromp en A. A. van der Lingen die men hier ge-

ruimen tijd onderhield en voor wier uitzending men f 1400 bijdroeg,

scheepten zich 16 Apr. 1800 insgelijks naar Z. Afrika in om daar,

in dienst van het Lond. gen., dezelfde ondersteuning als Kicherer

te ontvangen. Primo Sept. 1800 zond men
,

alweder ten dienste

van dat Gen. af H. Manenberg, M. J. Bakker en H. Forsten (of

Vorsteb). Dat hunne transportkosten ten bedrage van ƒ 6000 hier

betaald werden is zeer waarschijnlijk, terwijl het zeker is dat men

hun arbeid financieel steunde om verslag hunner werkzaamheden te

ontvangen %
Toen echter in ’02 de Kaap weder hollandsch werd begreep men

daar zelfstandig te kunnen optreden.

Ij Hand. 1798 p. 42; ’99 p. 12; 1800 p. 7, 27: ’Ol p. 24; ’02 p. 18; ’20 p. 38,

116, 118; ’21 p. 126; ’25 p. 37; ’30 p. 23; ’39 p. 73.

2) Rapp. 1799 p. 18. E. A. 1798 p. 5, 8, 17; ’99 p. 60, 70, 100; 1800 p. 121,

126, 130, 132, 136, 150, 154, 156; ’Ol p. 170.



67

Reeds in Jan ’02 had men daarover aan 3 pred. in Kaapstad ge-

schreven en ofschoon van deze eerst een paar jaren later antwoord

zou inkomen dat men zulks goed vond mits de te zenden arbeiders

zich onthielden in reeds gevestigde gem. , Oefeningen te houden welke

genoegzaam predikatiën zijn”, werd reeds op de Jaarverg. van ’02

een plan voor een eigen zending ter tafel gebracht en de Mndvt-rg.

gemachtigd in dezen pro re nata te handelen. Men deed zulks in de

onderstelling dat de Reg. gunstig beschikken zou op het daartoe

gedaan verzoek, wat ook geschied is, en ter Jaarverg. van ’03 kon

gewezen worden op ,de goede gezindheid van de Reg. aan de Kaap”,

terwijl ook onze Reg. het hare deed om in Engeland, ’t welk in

Mei van dat jaar, wegens de toebereidselen van Napoleon om het

op eigen erf te bestoken, den oorlog had moeten verklaren
,
vrijpassen

te krijgen voor een door het Gen. van hier uit te zenden schip. Als

bewijs voor de goede gezindheid van het Kaapsche gouv. willen we

nog wijzen op de kerkenorde in Juli 1784 vastgesteld waarin zendel.

op wettig gezach uit Ned. gezonden om buiten de grenzen der kolonie

te arbeiden, ondersteuning en hulp werd toegezegd.

Trots dat alles schenen enkele zendel. aan de Kaap geen haast te

maken naar de hun aangewezen bestemming te vertrekken
,

iets

waartoe ze van hier nog in Juli ’03, onder bedreiging van afbreking

der gemeenschap, werden opgewekt.

Of er geen bij waren die liever onder kolonisten dan onder hei-

denen wilden werken durven we niet verzekeren, maar wel is het

een feit dat er op het einde van Jan. ’05 niet minder dan 11 zendel.

in Kaapstad waren, wachtende op verlof der Reg. om naar hun

arbeidsveld te vertrekken. Den 21®^®" Febr. gaf de Gouv. eene publi-

catie waarin de grenzen der kolonie werden opgegeven, en den

zendel. geboden werd er zóóver buiten te blijven dat hunne ,scholen

of verzamelingen van Naturellen” geen dagelijksche gemeenschap

met de bewoners op de grenzen
,

veel minder met de ingezetenen

of met Naturellen daar binnen wonend, konden hebben. Ook mocht

geen der binnen de kol. verblijfhoudenden tot eeuig station daar-

buiten toegelaten worden. Geen zendel., ook al was hij geordend

leeraar, mocht op reis naar of van zijn station binnen de kol. godsd.

oefeningen houden dan met toestemming van den Gouv. of van den

kerkeraad waar zulks geschieden zou. Onder bepaalde voorwaarden

werd verlof gegeven tot het voortbestaan van de binnen de grenzen

liggende stations van Kicherer aan de Zakrivier, van de Hern-

hutters aan de Baviaanskloof en van Dr. v. d. Kemp te Bethelsdorp.

5*
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De oorzaak dezer strenge bep, vernam men hier 23 Juli ’05 uit

eene Missive van den ,Raad der Aziatische Bezittingen en Etablisse-

menten der Bat. Republiek” waarin geklaagd werd dat de verrichtingen

der zendel. niet hadden beantwoord aan de verwachting van ’t Gouv.

,

,maar veeleer eene strekking hebben om den geest van werkzaam-

heid onder de Hottentotten uit te dooven en hen af te trekken van

het bewijzen van die diensten aan de Europeërs welke in dat Land

als onontbeerlijk moeten worden beschouwd voor het alg. belang, ja

zelfs van een nadeeligen invloed zijn op de rust der Huisgezinnen,

en veele ontevredenheid veroorzaken onder de Ingezetenen ten platte

Lande.” Het Gen. werd dus verzocht „maatregelen te willen nemen,

ten einde zich vooreerst geene nieuwe zendel. naar Z. Afrika be-

geven”
,
terwijl de Raad bereid bleef nadere voorstellen en informaties

ter bereiking van „de heilzame oogmerken” des Gen. in overweging

te nemen.

’t Was natuurlijk dat men den Raad een schryven zond waarbij

het Gen. zijn leedwezen te kennen gaf over de gerezen klachten, en

de verzekering, dat men den zendel. gelast had „nimmer iets te

zullen ondernemen dat strijdig is met de orde van kerk of staat''

Voorts verzocht men dat de Raad eene comm. uit het Bestuur mocht

willen ontvangen om over de gerezen moeilijkheden te spreken. Dat

men deze comm. den 16^®" Sept. aan den voorz. van dien Raad eene

Memorie liet overhandigen waarin tot tweemaal toe gesproken werd

over „het wangedrag” van sommige zendel. aan de Kaap, ’t welk

„billijke reden van misnoegen” zou gegeven hebben, achten we sterk

genoeg. We hebben hier toch te doen met de veelbesproken quaestie

van de verhouding der kolonisten of Boeren tot de kleurlingen
,
vooral

de Hottentotten, en al moet erkend dat enkele zendel.
,
ookv. d. Kemp,

niet immer op de verstandigste manier als kampioenen voor deze

verdrukte „schepsels” zyn opgetreden, te loochenen is het niet dat

de Reg. aan de Kaap, ook de Hollandsche, zich wel eens te sterk

op de zijde der Boeren geplaatst heeft. Het doel van het Gen. werd

in de Memorie opgegeven als geen ander te zijn „dan om wilde

Heidenen, zooveel mogelijk tot Menschen te hervormen, — van het

woeste leven af te brengen, — tot naarstigheid, trouw en onderge-

schiktheid te leiden, — kennis te doen krijgen aan de eigenschappen

van een volmaakt Opperwezen, mitsgaders aan de Voorschriften van

dien redelyken Ev. Godsdienst, door welker achtervolging hun waar

geluk, zoowel, als van het overig Menschdom, voor tijd en eeuwig-

heid kan en moet worden bevorderd.”
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Met het oog op de ruwe omgeving waarin de zendel. in Afrika

moesten verkeeren kan men met deze vage omschrijving van hetgeen

zij te betrachten hadden, nog wel vrede hebben, maar een ernstig

wijzen op den duren plicht, zoo van het Gen. als van de Reg. om

dat doel met ijver na te jagen, ware o. i. geen weelde geweest *).

Behalve de verhouding tot de Reg. moest ook die tot de eng.

zendel. geregeld worden. In Mei ’03 zond v. u. Kemp het voorstel af

:

om in Z. Afrika met een buitenl. Gen. samen te werken, m. a. w.

de zendel. van het Lond. gen. onder bestuur van het Ned. gen. te

nemen. Hoewel hieraan, zoo wegens de vrije wijze op welke die zendel.

en niet het minst v. d. Kemp zelf werkten
,
als wegens de kosten enz.

vele moeilijkheden verbonden waren, toch meende men zich, zoo het

Lond. gen. in het onderhoud z ij n e r zendel. bleef voorzien en deze

laatste zich naar de beginselen van het Gen. wilden schikken, hier-

aan niet te mogen onttrekken en aan het Lond. gen. werden dus de

voorwaarden medegedeeld op welke men in Z. Afrika zijne zendel.

onder bestier wilde nemen. Den Nov. ’04 kwam als antwoord

in: dat het zijne zendel. wel zou blijven onderhouden, doch van het

Gen. de vroegere hulp hierin bleef verwachten, te meer daar nu de

Kaap hollandsch was, terwijl men er bezwaar in vond dat hunne

zendel. die uitgezonden waren om het Christendom te verspreiden,

zouden gebonden worden aan formulieren of liturgiën van eene of

andere kerk. Dewijl de overeenkomst slechts „temporair” was en „de

omstandigheden hun weder een directe corresp. zouden kunnen openen”

meenden zij dat men het onderling, als zijnde Christenen, wel zou

kunnen schikken, enz.

Of men zich hier die „directe corresp.” van Engeland met de Kaap

niet zoo spoedig op handen dacht weten we niet, maar tegen de

Jaarverg. van ’05 nam men nog besluiten
,
zoowel omtrent de 8 zendel.

die toen voor rekening van het Lond. gen., als omtrent de 9 die er

op eigen gelegenheid arbeidden. Vóór deze zaken geheel geregeld

waren werd de Kaap in ’06 zoo goed als aan de Engelschen over-

gegeven, 24 Maart d. a. v. bedankte het Lond. gen. voor de diensten

daar aan zijne zendel. bewezen
,

verklaarde zich bereid diezelfde

diensten voortaan aan de onze te bewijzen, en sprak de hoop uit dat

geene politieke omstandigheden het in het bewijzen van dien weder-

dienst zou verhinderen. Dat men hier die diensten aannam en er

1) E. A. ’03 p. 275, 280, 289; ’05 p. 48, 411, 428. Memorie, Hand. ’02 p. 30;

’05 p. 27, 44, 47 enz. Grothe, Archief II, p. 98.
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zich dankbaar voor betoonde blijkt uit het feit dat Londen in Mei

’14 opgaf van 1810—’14 ruim ƒ 120,000 voor Z. Afrika te hebben

uitgegeven, bet aan bet Gen. overlatende hoeveel het daarvan wenschte

te vergoeden, terwijl men hier nog in ’16 gaarne eene jaarl. toelage

bleef schenken aan de zendel. in Afrika onder londenscb bestier, op

voorwaarde: dat die beeren dan ook van tijd tot tijd journalen zouden

inzenden ‘).

Nog een derde punt dat voorziening eiscbte dient hier besproken.

Er moesten nl. in Z.-Afrika personen zijn die als zaakgelastigden

van het Gen. konden optreden om zijne belangen te behartigen. Nu
bestond sedert 1799 in Kaapstad bet , Zuid Afr. Zend. Gen.”, en dewijl

men hier niet wist hoe het Gouv. bet zou opnemen zoo men dit

aanstelde, had men in ’05 een comm. benoemd waartoe 4 leden van

dat Gen. behoorden, terwijl behalve deze nog één lid te Kaapstad,

en 3 anderen, elders wonend, benoemd werden. Het Kaapsch. Gen.

was hoogst gebelgd dat van zijne direct, „welke met elkander leven

in de zoetste
,

zoo niet volmaaktste overeenstemming” er slechts

4 gekozen waren, die dan ook bedankten. Hier, zekerheid heb-

bende dat het Kaapsch gen. met de Reg. op goeden voet stond,

benoemde men het als zoodanig, en hield alleen de beide leden

te Stellenbosch en Roodezand er bij. Dat het Kaapsch gen. onze

zending velerlei diensten bewezen heeft valt evenmin te ontkennen

als dat het wel eens handelde tegen de bedoeling van zijne

lastgevers, en ook wel eens geld betaalde zonder daartoe bevel ont-

vangen te hebben. Bij het trekken van wissels was het ook slordig

in het opgeven van den wisselkoers, specifieke opgaven van hetvoor-

geschotene waren ook moeilijk te krijgen zoodat men het in ’IO

kennis gaf, geen zyner wissels meer te zullen aannemen, ja den

zendel. Jans, den eenigen dien men nog ondersteunde, last gaf op

het Gen. hier te trekken. Een verzoek in ’18 van wege het Kaapsch

gen. gedaan om weder „in eene vernieuwde en broederlijke corresp.

te komen” nam men voor kennisgeving aan, wat intusschen niet

belette dat men het in ’20 verzocht een oog op de zendel. te houden

met welke men nog betrekking aanhield en er nog niet nu en dan

eene briefwisseling plaats had waarmede ook de „Comm. voor de

Mndber.” haar voordeel kon doen*).

1) Hand ’03 p. 47; '04 p. 644; '05 p. 17, 39. E. A. '04 p. 351 etc., '05 p.

384 etc.; '06 p. 497; '14 p. 184; '16 p. 297.

2) E. A. '05 p. 411, 425, 437; 06 p. 469, 485; '07 p. 5; '08 p. 109, 137; '10

p. 182, 192; '18 p. 407; '19 p. 480; '23 p. 60. Hand. '06 p. 6 enz.; '20 p. 150.
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Nog voor deze maatregelen getroffen waren om in Z. Afrika met

vrucht te kunnen werken
,
had de Mndverg.

,
gebruik makend van het

haar in ’02 geschonken verlof, naar bevind van zaken gehandeld.

Sedert Juli ’Ol had men 4 kweekel.
,

de eerste die te Rott. door ver-

schillende direct, onderwezen werden, en al heeft men denkelijk aan

C. Roesteen een vijftigjarig landbouwer uit Linschoten niet veel eer

kunnen behalen, toch achtte men hem, benevens E. Smit en K. van

Eeckhout, weesjongens uit Amst.
,
geschikt om in ’02 uitgezonden te

worden. Na den 5'^®“ Sept. ingezegend te zijn gingen deze eerste

zendel. van het Gen. den 20®*^®“ d. a. v. te Texel onder zeil, n®. 1 met

bestemming naar Roodezand om onder opzicht van Ds. Vos, de beide

anderen om te Blij vooruitzicht onder dat van Kicherer te arbeiden.

Geen dezer mannen heeft zijne bestemming bereikt. In plaats van

aan de Kaap kwamen zij
,
door storm

,
in Febr. ’03 te Suriname en

toen hun schip na 2 mnden oponthoud weder zee koos, werd het,

daar Engeland in Mei ’03 wegens de landingsplannen der Franschen

den oorlog had moeten verklaren, in Juli door een eng. kaper ge-

nomen en te Barbados opgebracht.

Eerst in Jan. ’04 konden zij naar Cura^ao vertrekken. Na daar een

wissel van ƒ 1000 op het Gen. getrokken te hebben vertrok Smit,

het doel zijner reis in het oog houdend, den 13'^®'' Mrt. naar New
York terwijl Roesteen en van Eeckhout hoopten bij de Herv. gem.

te Cura9ao, die herderloos was, dienst te kunnen doen. Daar deze

in Juni alweder een wissel van ƒ 1000 trokken besloot men hier dien

te voldoen, doch hen tevens te melden, om, zoo zij op Cura^ao niet

buiten kosten van het Gen. in hun onderhoud konden voorzien, zoo

spoedig mogelijk herwaarts te komen, terwijl hun bevreemding te

kennen gegeven werd, dat, hoe ongewoon het ook ware over N.

Amerika naar de Kaap te gaan
,

zij dit vroeger
,
even als Smit

,
hadden

kunnen doen. Roesteen zocht intusschen als krankbezoeker
,

v. Eeck-

hout als huisonderwijzer aan den kost te komen, doch begrijpend dat

zij het zoo niet konden volhouden trokken zij in Aug. ’05 een wissel

van ƒ 600 om naar N. York te gaan. In Oct. daar gekomen zijnde ver-

zochten zij, dewijl het N. Yorksch gen. gebrek aan geld had, in staat

gesteld te worden naar de Kaap te reizen doch dewijl men hier over

het onderling twisten vooral van v. Eeckhout en Smit, alsmede over

hunne houding ten opzichte van het scheepsgezelschap en het niet

houden van een dagboek ontevreden was, wenschte men hen niet als

zendel. aan de Kaap te hebben, terwijl, zoo zij hier kwamen ook de

vraag zou rijzen; wat met hen te doen? Men besloot dus in Febr.
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’06, hen te schrijven, in Amerika naar een middel van bestaan om
te zien, terwijl om dit gemakkelijk te maken zoo noodig 2 jaar lang

hoogstens f 200 aan ieder zou worden uitbetaald.

Roesteen die zich door getuigschriften van 2 scheepskapiteins en

van den kerkeraad te Cura9ao trachtte te verdedigen, voorzag met

koord maken in zijn onderhoud, verhiiisde later nog naar Bergen, een

dorp aan de Hudsonrivier en overleed daar als een geacht man in ’09.

V. Eeckhoüt gebruikte de toelage van een jaar om naar Cura^ao, waar

men hem aan het hoofd eener bijz. school begeerde, terug te keeren,

verzocht in ’08 om steeds als zendel. beschouwd te worden
,

en wees

in ’15 op het eiland Aruba, waar wel 1000 Prot. zonder leiding

zouden zijn, als een voor hem geschikten werkkring. Dewijl het Be-

stuur hoopte dat het Gouv. in die behoefte zou voorzien, sloeg men

zijn aanbod af, maar daar hij bleef aanhouden vroeg men hem in ’17

of hij genegen zou zijn op Amboina onder leiding van Kam te gaan

arbeiden. Hoe wel de man het reeds tot eerste klerk bij het Gouv.

gebracht had, verlangde hij niets liever, maar nieuwe moeilijkheden

rezen. Ten gevolge eener overeenkomst met de Syn. van de N.

Herv. Kerk zouden slechts geordende zendel. uitgezonden worden en

nu begreep men, dat iemand die reeds 16 jaar als zendel. was erkend,

daar moeilijk als helper geplaatst kon worden, terwijl het tevens

bezwaarlijk zou gaan den 38jarigen hier tot het voor de ordening

vereischte examen bekwaam te maken. ,Waarheid en oprechtheid

vereenigende” schreef het Bestuur in ’09 dat het „hulde doende aan

zijn standvastige begeerte om den Heere in het Ev. te dienen” hem

niet meer als zendel. naar de Oost kon zenden , maar dat het trachten

zou hem in West-Indië of elders in den dienst des Ev. te gebruiken.

Welken indruk dit op v. Eeckhoüt gemaakt heeft, kunnen we niet

melden, noch ook of de onderhandelingen met Ds. Uden Masman te

Paramaribo om hem te plaatsen gelukt zijn, want na ’IG komt zyn

naam in de gedrukte stukken des Gen. niet meer voor ').

Wat Smit betreft die in Mrt. ’04 van zijn gezellen, met welke hij

het slecht kon vinden, gescheiden was, het N. Yorksche gen. hielp

hem naar de Kaap. Dewijl hier tegen hem dezelfde bezwaren beston-

den als tegen zjjne reisgenooten
,

verzocht men hem aan de Kaap

>) E. A. ’02 p. 236—243; ’04 p. 327, 338, 374, 376; ’05 p. 408, 448, 453;

’06 p. 459—466; ’08 p. 113; ’IO p. 174; ’15 p. 223; ’18 p. 407; ’19 p. 480. Hand.

’07 p. 51—56; ’15 p. 72; ’17 p. 25; ’18 p. 33; ’19 p. 63. Rapp. ’IO p. 9. Mndber.

’03 No. 8; ’04 No. 6; ’07 p. 107.
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zich te onthouden van oefeningen voor wien dan ook, en zich aan

het onderwijs te wijden. In dit laatste, althans onder kolonisten
,
want

de kaapsche scholen waren voor hem gesloten, had hij geen lust,

daarvoor had hij zijn vaderland niet verlaten; bij een zendel. onder

de Namaqua’s, waartoe het Kaapsche gen. hem zocht te bewegen

wilde hij ook niet arbeiden daar hij zulks als ondergeschikte zou

moeten doen en bovendien eene instr. welke van de hem hier ge-

gevene afweek, moest teekenen. Hij zou dus 1 April ’05 naar v. d.

Kemp vertrekken. Hier werd besloten af te wachten hoe hij het daar

zou maken, eer men hem weder aannam. Dewijl hij te Bethelsdorp

overtollig was en zonder vee te houden van 150 rijksd. niet leven

kon, sloeg men hem voor, weder naar de Kaap terug te gaan, waar

men het Z. Gen. verzoeken zou, hem bij heidenslaven aan het werk

te helpen, terwijl hij voorloopig over ƒ 250 ’sjaars beschikken mocht.

Intusschen bepaalde de Heg. dat dit werk alleen door pred. mocht

verricht worden en aangezieu v. d. Kemp hem, met het oog op een

te stichten weeshuis
,
wilde houden schreef men hem in Sept. ’09 dat

,

zoo hij reeds vertrokken mocht zijn, hij naar Bethelsdorp terug moest

waar men hem voortaan ƒ 420 per jaar zou geven.

In dienst van het Lond. gen. begon hij echter in ’14 eene zending

onder de Boschjesmannen te Genadeberg (Gracehill), welke in ’16 op

last van de overheid moest gestaakt worden. Daar het Lond. gen. in

die dagen slecht scheen te betalen, zoo zelfs dat zijne zendel. in Z.

Afrika er over dachten zich af te scheiden, was Smit, die nog geen

gebruik had gemaakt van het in ’09 hem toegekende jaargeld, ge-

noodzaakt een wissel van ƒ 700 op het Gen. te trekken die in ’17

bereidvaardig betaald werd. Sedert ’22 werkte hij met zegen onder

de Hottentotten te Stellenhosch
,
doch dewijl het Gen. aldaar hem in

’30 niet langer onderhouden kon en het Lond. gen. hem sedert ’19

geen trakt. had betaald, geraakte hij zoo in schulden dat men hem
vrijheid gaf over ƒ 500 te beschikken *).

De tweede poging van het Gen. om door eigen zendel. in Afrika

te arbeiden werd nadat de Jaarverg. de verantwoordelijkheid op de

Mndverg. en deze haar weder op de Jaarverg. geschoven had, in

’03 ondernomen en wel onder de Briqua’s of Boetsoeana’s aan de

0 E. A. ’04 p. 340, 342, 346; ’05 p. 455, 459; ’07 p. 69; '09 p. 152; '10 p. 108;

'l7 p. 323, 340; '19 p. 486; '24 p. 104; '31 p. 72, 80. Hand. '07 p. 32. Kapp. '09 p. 8.

'Wakgemans. Ev. Miss. Arb. i. S. Afr. Berlin. S. 284, 286 en Bcrckii. KI. Miss.

Bibl. Bielefeld II S. 108 spreken over „Smith” en rekenen bem tot de Engelschen.
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Oranjerivier. Lammert Jans uit Rijperkerk die sedert Juli ’Ol
,

en

Willem Koster een chirurgijns leerling uit Hoorn, die sedert Mrt. ’02

te Rott. onderricht genoten hadden, werden er voor aangewezen en

vertrokken, na 5 Sept. ’03 door Ds. Verster ingezegend te zijn,

14 Oct. ’03 uit Antwerpen. Na op N.jaardag '04 te zijn geland be-

gaven zij zich 27 April met eenige Hottentotten naar hunne bestem-

ming. De reis was zoo vol hindernissen en gevaren dat zij eerst 25

Mrt. ’05 de grenzen van dat land bereikten en ofschoon Koster dank

zij enkele genezingen, het opperhoofd Malehawang eenigzins gunstig

stemde, de Briqua’s waren zoo ontoegankelijk, het land zoo onher-

bergzaam en de omgeving zoo oorlogzuchtig dat men 23 Mei vertrok.

Na voortdurend door roofzieke Boschjesmannen bestookt te zijn kwa-

men zij den Oct. ’05 te Tulbagh (Roodezand) aan om weldra in

Kaapstad met het Gen. daar te overleggen wat te doen, om, al was

ook deze zending mislukt, toch aan hunne bestemming te beantwoorden.

Ten opzichte van Koster was dit moeilijk. Met Jans kon hij niet

overweg en jegens den landdrost van Tulbagh gedroeg hij zich,

wegens diens eisch om milit. dienst te verrichten, zoo onbehoorlijk

dat hij, geen verlof kunnende erlangen naar elders te gaan, excuus

moest vragen.

Naar de Namaqua’s waarheen het Kaapsch gen. hem wilde zenden

,

weigerde hij te gaan daar de instr. die men hem wilde geven niet

overeenkwam ,met zijne manier van denken over sommige waarheden

van den godsd.” Hij bedankte dan ook voor de 20 rijksd. welke dat

Gen. hem per mnd. had toegelegd en voorzag in zijn onderhoud door

geneesk. praktijk, waartoe hij door een examen zich het recht ver-

worven had.

Bij schrijven aan het Gen. van 20 Juli ’08 verklaarde hij gaarne

zendel. te willen blijven, doch liefst zonder met het K. Gen. te doen

te hebben en daar men hier het terugtrekken uit Briqualand gerecht-

vaardigd achtte, wilde men hem wel als zendel. blijven beschouwen,

doch wist niet waar hem te zenden. Men besloot eindelijk hem bij

V. D. Kemp te plaatsen in de hoop dat deze hem zou kunnen gebrui-

ken op een voorgenomen reis naar Madagascar, terwyl men dan aan

zijne vrouw die te Tulbagh bij hare moeder kon blijven, eene toelage

zou verstrekken.

De Verg. van ’09 zag echter in dit alles bezwaar en besloten werd

hem over zijn gedrag ernstig te onderhouden en te vragen waar hij

naar zijn oordeel zou kunnen werken. Daar hij bij de Reg. in het

zwarte boek scheen te staan mocht hij de kol. niet verlaten en of-
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schoon men hier in ’lö nog hoopte dat hij weder in dienst kon ge-

steld worden
,
kwam daar niets van ’).

Was Koster voor den arbeid onder de heidenen verloren
, nietJANs.

Het K. gen. plaatste hem te Klaarwater, waar de zendel. Andeeson

en Krasier zich in ’04 met een zwervende bende Griqua’s hadden

neergezet. Zou het Bestuur gaarne gezien hebben dat hij het eerst

geraadpleegd had voor hij zich door eerstgenoemden zendel. liet

ordenen, dit belette niet hem voor zijn onderhoud jaarlijks ƒ 480 toe

te kennen. Lang heeft hij daarvan niet kunnen genieten want hij

overleed 14 Jan. ’14, betreurd door hen die zijn arbeid van nabij

konden beoordeelen *).

De zesde die voor rekening van het Gen. naar Afrika werd ge-

zonden was J. Seidenfaden, een bakker uit Amst. *) die in Oct. ’02

aangenomen, te Rott. in zijn ambacht geplaatst werd en tevens

onderricht ontving. Na den Sept. ’04 te zijn ingezegend zeilde

hij 21 Oct. uit, om werkzaam te zijn aan de Zakrivier onder Hotten-

totten flZO Wilden als Tammen” welke daar onder leiding van Kicherer

werden opgeleid. Deze, die dit ten jare 1799 aangelegd station Blij-

vooruitzicht in het begin van ’03 verlaten had om Nederland te

bezoeken, en die als hoofd van het gezelschap waartoe ook Seiden-

faden behoorde derwaarts terugkeerde, vond het station in zulk een

ontredderden staat terug en door aanhoudende droogte zoo weinig

hoopgevend dat hij een beroep als pred. te Graaf Reinet aannam.

Aan de Zakrivier kon Seidenfaden dus niet arbeiden en het K. Gen.

zond hem met de gebr. Che. en A. Albeecht, kweekel. van Jaenicke,

die, vóór zij met Kicheree’s gezelschap uitzeilden, 2 jaar voor eng.

rekening in Rott. onderwijs ontvangen hadden, naar Groot-Namaqua-

land waarheen de reis 22 Mei ’05 ondernomen werd ^). Dit leidde

1) E. A. ’02 p. 209; ’03 p. 199; '04 p. 334, 372; ’07 p. 10; '09 p. 141, 142,

150; '10 p. 181. Hand. ’02 p. 30; '03 p. 47, 49; 09 p. 56; ’IO p. 50, 63. Mndber.
’09 no. 1 1 ;

'10 no. 1.

2) E. A. '09 p. 143, 151; '10 p. 171; ’15 p. 208, 213. Verslag '09 p. 6; '10 p 7.

Mag. Basel ’17 s. 482.

TVakgemank rekent hem S. 130 tot de eerste 4 kweekel. van Jaenicke. Zonder

dezen man, met het oog op het door Borckhardt II, 2 S. 58 van hem vermeldde,

aan de Duitschers te willen betwisten, merken we toch op dat J. in Jan. '02 te

Amst. woonde, en toen werd afgewezen. In Sept. d. a. v. had hij zooveel vorde-

ringen gemaakt dat men hem aannam.

*) Abr. Albrecht overleed in ’IO, en men was hier waarlijk al te goed door
aan zijne dochter, die buiten ons land werd opgevoed, nog 3 jaar lang f 100 uit te

keeren. Hand. ’20 p. 137.
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tot de stichting van het station Stille Hoop en toen dit alras ver-

laten moest worden tot terugtrekken op Warmbad.

We kunnen hier afscheid nemen van Seidenfaden dewijl hij in ’07

aan het Lond. gen. overging, en het Gen. hier, in zijne plaats Chr.

Albrec^ht ontving. Aanleiding tot deze ruiling gaf het volgende. Ter

Jaarverg. van ’05 was de 36jarige Mej. S. E. H. Bürgmann, dochter

van een duitsch pred. in Londen en tevens leerlinge van Ds. Verster,

als zendelinge aangenomen en dewijl het moeilijk viel haar te plaatsen,

was zij in ’07 nog hier wegens de onveiligheid ter zee en werd toen

door Chr. Albrecht ten huwelijk gevraagd. Daar dit aanzoek haar

welgevallig was, en men het hier tot de „voordeehge” huwelijken

rekende ging het niet aan dat zij, die aan het Ned. Gen. gehoorzaam-

heid schuldig wilde blijven aan een man verbonden zou worden die de

bevelen van het Lond. gen. moest opvolgen, daar zulks tot „tegen-

strijdige werkzaamheden” aanleiding kon geven. Men zou dus aan Londen

voorslaan Chr. Albrecht tegen Seidenfaden in te wisselen. De ruiling

kwam, natuurlijk met goedvinden der betrokken personen, tot stand,

en in de Mndverg. van 31 Juli ’09 kreeg Mej. Burgmann haar afscheid

en kwam in Oct. te Londen, zeilde van daar niet den duitschen

zendel. Gebhard, die de vervoerkosten betaalde, uit, en na in Kaap-

stad met Chr. Albrecht gehuwd te zijn vertrok zij met hem 17 Aug.

’IO naar Warmbad.

Mede ten gevolge van de strooptochten van den hottent. hoofd-

man Afrikaner moest men in April ’ll daar de zending opgeven.

Albrecht ging nu naar de Kaap waar hij 14 Dec. nog het „heel wel”

uit den mond van den stervenden v. d. Kemp opving, en trok 4 dagen

later met enkele andere zendel. naar Kammas of Pella. Zijne vrouw

mocht dit station niet bereiken want 13 Apr. ’12 overleed zij op de

hoeve Zilveren Fontein. Hoewel de zending te Pella haar stillen gang

ging en Albrecht zelfs de voldoening smaakte Afrikaner tot betere

gedachten te brengen, moest hij spoedig om gezondheidsredenen

naar de Kaap terug
,
waar hij

,
na zeer naar een holl. zendel. verlangd

te hebben, in ’15 overleed ’).

De man die te zijner hulpe afgezonden, 9 Nov. ’15 aan de Kaap

1) E. A. ’02 p. 202, 245, 247, 250; ’04 p. 351—362, 370; ’06 p. 483, 485, 487,

490; ’07 p. 16, 22, 26, 44, 70; ’08 p. 110, ’09 p. 139, 162 enz.; ’IO p. 171, 178;

’ll p. 206; ’16 p. 241. Hand. ’05 p. 83; ’07 p. 9, 34—41. Mndber. ’07 no. 5, 6;

’I4 p. 90, 100; ’15 p. 72; ’16 p. 46, 202. Meded. XII p. 61 enz. Moffat. Herin. enz.

Rott. ’49 lp. 116, 124, 125.
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landde was Leopold Marquardt. Geboren te Cappeln in Tecklenburg

was hij te Leeuwarden bij een timmerman werkzaam en door de ge-

sprekken met een zend. kweekel. aldaar en bet bij wonen der bid-

stonden opgewekt, ontving bij sedert ’08 onderricbt van enkele pred.

zijner woonplaats, een onderwijs ’t welk sedert Maart ’13 te Zeist

werd voortgezet. Na getrouwd te zijn werd hij met zjjne vrouw 6

Mrt. ’15 te Rott. ingezegend om te Pella werkzaam te zijn. Dewijl

de zending daar sedert AlbrüCht’s dood geheel in Eng. handen was,

schreef men hem zich maar bij het Lond. gen. aan te sluiten
,
terwijl,

zoo zulks niet kon, men hem elders zou plaatsen. Marquardt die

niet gaarne onder het eng. Gen. stond vestigde zich in ’17 te Clan

William waar hij onder Christenen arbeidende, ook den slaven zocht

nuttig te zijn. Dewijl men dit hier geen beantwoorden 'aan zijne be-

stemming vond eischte men van hem zich onbepaald aan het Gen.

over te geven of anders naar eene plaats om te zien waar hij in

eigen onderhoud kon voorzien, en verzocht hem geen wissels te

trekken dan na bekomen verlof. Toen in ’20 bleek dat Marquardt

zeer goede aanbiedingen had afgeslagen om toch maar het Gen. te

blijven dienen nam men hem weder aan, doch gelastte hem naar

Graaf Reinet te vertrekken waar hij op kosten van het daar bestaande

Zend. gen. zou kunnen arbeiden. In Maart ’22 derwaarts op reis

zynde ontving hij onder weg bericht dat dit Gen. hem niet kon ge-

bruiken
,

een besluit waarop het vertrek van Dr. Faure mede-

bestuurder van ons Gen. en diens vervanging door een engelschgezind

pred. blijkbaar invloed had geoefend. Aangezien men hier duidelijk

inzag dat in Z. Afrika een holl. zendel. niet werd begeerd ook al

ware hij geordend, besloot men 7 April ’23 de zending aan de Kaap

op te geven en Marquardt naar Amboina te verplaatsen. Dewijl hij

gaarne in Afrika bleef en een verlofpas voor Indië niet gemakkelijk

te krijgen scheen, werd in Jan. *25 goedgevonden hem maar aan de

Kaap te laten en daar in zijn onderhoud te voorzien.

Marquardt had intusschen weder arbeid gezocht onder de Hotten-

totten in de buurt van Clan William en verloor ook sedert Mei ’26,

toen zijne vrouw hem ontviel, den moed niet, maar hoe goede ge-

tuigenis de kaapsche broeders ook gaven, het Lond. gen., ofschoon

het van hier in ’29 nog sterk aangezocht werd hem in dienst te

nemen
,
verontschuldigde zich wegens geldgebrek. Onze laatste zendel.

in Afrika, die sedert ’27 als schoolmeester te Clan William zulk een

sober bestaan had dat hy nog moest gesteund worden, had in ’30

het geluk als onderwyzer aan het Athenaeum in Kaapstad geplaatst
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te worden, en daar hij ook de holl. gem. als voorzanger diende

en door ’t bezoeken van gevangenen zich nuttig maakte, kreeg hij

zulk een onbezorgd bestaan dat men hier de handen van hem kon

aftrekken ^).

De beschryving van hetgeen door het Gen. voor Z. Afrika verricht

werd kunnen wij niet eindigen zonder nog vermeld te hebben hoe

in ’15 besloten werd de Moravische Br. met ƒ 300 voor elk der 2 of

3 zendel. welke zij naar de kust van Guinea wilden zenden te steunen.

Het deed het Gen. leed dat er voorloopig niets van die zending

kwam, alsmede dat het in ’21, toen M. Veenstra de laatste pred.

dien onze Reg. daar plaatste, overleed, geen geschikt persoon voor-

handen had om daar te arbeiden ^).

Dat de ,Comm. letter A.” nog in ’19 bijzonderheden over Abyssinië

gaf, en in ’20 de voorheen van hier gezonden of gesteunde zendel.

werden opgewekt om toch de corresp. te onderhouden, vermelden wij

slechts in het voorbygaan, om te besluiten met de mededeeling, dat

het plan tot welks verwerkelijking wy de Jubilé-zangers in ’77 ook

ten onzent zagen optreden wellicht het eerst door een onzer landge-

nooten is gevormd. Het denkbeeld : Afrika door Afrikanen voor Christus

te winnen werd reeds in ’19 ten onzent uitgesproken door H. W.
Tijdeman, maar bij hem vernemen wij hierin niet de stem der erva-

ring maar die des gewetens. Hij diende op de Jaarverg. van ’19 een

voorstel in waarin hij wees zoowel op de mislukking als op de luttele

vrucht welke het werk voor Afr. tot dusver had opgeleverd, en hy

betwijfelt het of aan Europeanen wel de eer beschoren zal zyn het

Christendom over Afr. te verbreiden. „Geen wonder! — Mocht David

de eer niet genieten om God een Tempel te bouwen omdat hij weleer

zijne handen met bloed van vele vyanden van Gods Volk — maar

toch van menschen bevlekt had, hoe zou dan Europa, bezoedeld met

het bloed van 40.000.000 onschuldige Afrikanen toegelaten worden

») E. A. ’08 p. 105; ’13 p. 242; '15 p. 212, 213, 228; ’16p.271
, 272; ’17p.353;

’19 p. 502; ’20 p. 508, 564; ’21 p. 635; ’23 p. 14, 22; ’24 p. 108; ’25 p. 147, 186,

206; ’26 p. 277, 304; ’27 p. 321; ’28 p. 406; ’29 p. 472; ’30 p. 67; ’32 p. 150.

Hand. ’I5 p. 73. Mndber. ’15 No. 6; ’16 p. 45.

Toen in Apr. ’72 de Ned. bezittingen op de westkust van Afrika, aan de

Eng. werden overgegeven, zeide de laatste nederl. Gouv. toen hij te Elmina scheep

ging tot zijn eng. opvolger: „Wij zijn hier 235 jaar geweest, en hebben op het

negerras geen indruk gemaakt.” Nineteenth. Century. Vol. 28 no. 161 p. 1.



79

om den Tempel Gods in Afr. te stichten?” Wat David echter recht-

streeks niet kon doen deed hij zijdelings, en zoo moesten ook wij

handelen. Er waren in Amerika vooral op Haïti
,
dank zij den arbeid

van eng. Prot. reeds christel. negers, en nu wenschte hij door deze

in Afr. te arbeiden. Dit plan moest bet Gen. tot bet zijne maken,

het aan het eng. Gen. en de Hernhutters hekend maken opdat zoo

de Eeg. van Haïti werd opgewekt tot, en geholpen bij het oprichten

van Zend. instituten voor Afr. Hij wenschte een aparte comm. voor

Afr. en Haïti. De comm. welke in '20 op dit voorstel rapp. uitbracht

kon niet veel licht geven, maar zij had het stuk vertaald en naar

Engeland, met name aan Wilberforce gezonden terwijl zij fransche

vert. gereed maakte om die op St. Domingo te verspreiden. Er werd

zelfs voor dit eiland eene afzonderlijke comm. gevormd, doch of zij

eenig goed werk voor Afr. heeft tot stand gebracht kunnen we niet

melden daar de jaarboeken van het Gen. allengs over het donkere

werelddeel gaan zwijgen ^).

Dat de zending daarheen niet ophield spreekt van zelf,

De Bazuin heeft Hij doen hooren.

Die nooit d’ aftocht blazen zal,

zongen de Jubilé-zangers, en wat het Zuiden van dat werelddeel

aangaat, reeds eer in ’14 de Kaap voor goed onder eng. bestuur

kwam
,
begon het Lond. gen. daar met kracht te arbeideu

,
waarin

het door de Hernhutters, die in 1793 hun juist voor een halve eeuw

verlaten arbeidsveld weder hadden opgezocht, trouw werd ter zijde

gestaan. In ’15 verschenen daar de eng. Methodisten, in ’21 het

Glascowsch gen., in ’29 de Parijsche en Eijnsche gen., in ’36 de

Berlijnsche en Bostousche gen., en in ’45 nog het Noorweegsche.

Zeker, tegenover de menigte arbeiders door deze Gen. ten koste van

tonnen gouds uitgezonden beteekenen de 7 zendel., van welke nog

maar 5 daar gearbeid hebben, benevens de 2 zendelingszusters
,
door

ons Gen. derwaarts gezonden , niet veel *). Nemen wij echter in aan-

merking, dat, zooals in ’IO werd opgemerkt „het Gen. deszelfs Over-

zeesche Br. behulpzaam heeft mogen zijn in het aannemen, onder-

1) Hand. ’15 p. 49; ’19 p. 22 enz., 92 enz.; ’20 p. 22, 76; ’21 p. 485, 495; ’22

p. 18. E. A. ’20 p. 510.

De 7 zendel. zijn: Smit, .Taks, Koster, Seidenfaden en Marqfardt die in

Afr. hebben gearbeid, terwijl Roesteen en Eeckhout er niet kwamen. De beide

zusters „belangrijke wezens bij een gevestigde zending” worden zij Hand. ’H p. 43

genoemd, waren de vrouwen van Chr. Albrecht en v. Marquardt.
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wy zen
,
uitrusten

,
afzenden 0 »

besturen en ondersteunen van 12 zendel.

,

allen op één na ter plaatse hunner bestemming gekomen” *)
,

dan

meenen wij dat de zorgen en kosten aan deze 21 personen gedurende

ten minste twee decenniën besteed
,
toch eenig recht geven om dankbaar

te getuigen: ook het Gen. heeft het zijne gedaan om de bede te ver-

vullen door onzen Jan van Ribbeek in 1652 geuit: dat het in bezit

nemen van de Kaap gezegend mocht zijn, ,ook voor de uitbreiding

der ware Christelijke religie onder deze wilde en ruwe volken ®)
!”

1) Alleen voor het transport der 12 pers. Oct. ’04 uitgezeild, betaalde men

/ 10,000. E. A. ’04 p. 350.

•) Hand. ’IO p. 47. Behalve Kicherer, Tromp, v. d. Lingen, Manenbero, Bak-

ker en Forsten worden hiertoe gerekend: J. P. M. Ehrhardt, vertr. 14 Aug. '03;

terwijl 21 Oct. ’04 scheep gingen: A. en Ciir. Albrecht, G. Ulbricht en A. Vos.

De laatste, die van zijne vrouw vergezeld was, ging alras in dienst v. h. Londensch

gen. over en overleed bijna 97 jr. oud, 4 Juni '67 te Tulbagh. Mndber. ’G8 p. 58.

J. G. Matthias, mede voor de Kaap bestemd, overleed 4 Mrt. '04 te Rott. Het door

ons in den tekst aangehaalde spreekt van 13 zendel. en eene zend. zuster, doch wij

veroorloofden ons dit te veranderen in 12 dewijl wij over Afr. spreken en de in het

citaat meegerekende J. D. Palm en diens vrouw J. J. Bogaard die 24 Aug. '03

vertrokken
,
na hier sedert Mrt. '02 Hollandsch geleerd te hebben

, zich naar Ceylon

begaven om daar in dienst v. h. Lond. gen. te arbeiden.

*) L. C. ScH. TOT Pecrsüm plaatste in de Stem v. Wheid en Vr. '85 blz. 221 e.

V. een art.
:
„De eerste jaren van ons oudste Zend. Gen.” waarop wij , mede om de

„gedachtenwisseling” die het uitlokte, o. a. in een art. van J. L. Zegers, t. a. p.

blz. 10C8 e. V., de aandacht vestigen.



TWEEDE AFDEKLINCj.

DE ZENDELINGEN.

ROOFDSTÜK VIL

DE OPLEIDING DER ZENDELINGEN.

„Welke zendingsmethode men ook toepast aan het kiezen en op-

leiden der zendel. moet de meeste zorg worden besteed.” Deze of

I
dergelijke stelling is reeds zoo menigmaal op Zendingsconfer. aange-

I nomen dat we ons van de moeite kunnen ontslagen achten hare

j

waarheid en belangrijkheid in het licht te stellen. Immers, beschou-

wen wij den zendel. naar den aard van zijn werk dan is hij: prediker

van het Ev.
,
beschouwen wij hem met betrekking tot zijne afzenders

j

dan vertegenwoordigt hij öf de Gem. des Heeren öf eene Kerk öt

eene of andere Vereen, van Christenen, en vestigen wij op hem het oog

in verband met het volk tot hetwelk hy komt dan is hij
,
ook bij

cultuurvolken, de leidsman tot en op den weg die naar boven voert.

Geen wonder dan ook dat Bestuurders van het Gen. allengs de op-

leiding van de zendel. als het gewichtigste deel van hun arbeid gingen

beschouwen. We zeggen „allengs”, want ook op dit gebied is de

ervaring, in den regel de beschamende ervaring als leermeesteres

opgetreden. Zoo was het althans bij ons Gen. dat zich nog wel

„Zendelinggen.” noemde, en ten einde ons daarvan te overtuigen

verplaatsen wij ons in den geest op de Jaarverg. van ’09.

In Dec. van dat jaar zou men herdenken dat vóór 12 jaar het

Gen. gesticht werd en de heer J. A. Lotze achtte dat een mijlpaal

' op den levensweg, bij welken Bestuurders eens moesten stilstaan om
KKUijF, Geschied. Ned. Z, Ge>i. G
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op den afgeiegden weg te zien, ten einde daaruit te leeren „zoo met

opzicht tot het goede dat vermeerderd en versterkt moet worden, als

met opzicht tot het nadeelige dat opgeruimd moet worden om daaruit

regelen van wijsheid voor het toekomende af te leiden.” Hij zelf met

nog 4 Bestuurders werd in de Comm. benoemd welke de verg. bij dien

terugblik leiden zou. Het 1®*^® deel van haar rapp., een geschiedk. overzicht

bevattende van het door het Gen. verrichte, werd ter Jaarverg. van

’IO uitgebracht, het 2*^® gedeelte door de nog met een lid versterkte

comm. in het volgende jaar '), en daarin werd wat verricht was aan

kritiek onderworpen. Dat hetgeen door ’t Gen. verricht werd
,
weinig

vrucht in de heidenwereld had opgeleverd is onzen lezers wel reeds

gebleken uit hetgeen wy over Z. Afr. meedeelden en de Comm. tracht

dit ook geenszins te verbergen, terwijl zij de oorzaken van die treurige

ervaring zoekt, deels in omstandigheden welke buiten het Gen. liggen
,

zooals oorlog, gesteldheid van het zendingsveld enz. maar voor een

ander deel ook in fouten door het Gen. gemaakt.

Gaat men deze, gelijk zij door de Comm. zijn opgegeven, na, dan

blijkt dat ze voor het grootste deel neerkomen op de gebrekkige

kennis welke het Bestuur van de zendel. had, zoo ten opzichte van

hunne verstandelijke ontwikkeling en hun karakter als van hunne

denkwijze en geschiktheid, terwijl uit hun soms vrij bandeloos ge-

drag bleek, dat zij volstrekt niet waren wat de Duitschers noemen

„geschult.”

Geen wonder ook. Aaji den direct. J. Weldijk komt de eer toe

dat hij reeds ten jare 1799 een kweekschool ter sprake bracht, maar

toen hij, volgens opdracht, daarna een concept- plan gaf, werd

het voor kennisgeving aangenomen, dewijl Verster, die een weinig

den piëtistischen kant uitging, breedvoerig betoogde dat zoo voor

gezondenen tot beschaafde heidenen wetenschappelijke opleiding ook

een vereischte was, zij die tot onbeschaafde volken gingen haar wel

missen konden. Hij stelde voor: de zendel. die zich aanboden endoor

de „Comm. van Onderzoek” als „geschikte Voorwerpen geoordeeld

wierden” in eene stad, liefst Rott.
,
samen te brengen, hen daar hun

9 We melden dit op gezag van den Red. der Meded. (VII p. 333) die dit tweede

deel van het rapp. ’t welk in de Hand. van ’ll niet voorkomt, geeft. In de

Hand. staat, sprekende van die Comm. „dat deze thans niets aan de Verg. kan

mededeelen.” De zaak was, dat een ongenoemde de vrijheid genomen had het eerste

deel van het rapp. in een tijdschrift te plaatsen
, iets wat om verschillende reden af

te keuren was, o.a. dewijl zulks „het Gen. bij bevooroordeelde lezers zou kunnen

benadeelen.” Hand. ’ll p. 15, 30.
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handwerk te doen uitoefenen, of, zoo zij er geen kenden, een te doen

leeren, en hen dan na afloop der dagtaak enkele malen per week

onderwijs te geven in de „geschied, der H. Schrift” (bedoeld is Bijb.

Gesch.) die der „onderscheidene Zendelingschappen”, in de leer van

den Heer J. Chr. en Zijne Ap.
,

in de methode der Ev. prediking,

aardrijksk. enz.

Nu en dan zou hun dat onderwijs „enigzins plegtig zo als de zaak

vereischt” moeten gegeven worden in bijzijn van direct., met gebed

en gezang. Bij wijze van prakt, oefening zou men hen „voorstellen

kunnen laten doen aan onwetenden”, terwijl op Zon- en feestdagen

voor hen eene rede kon gehouden worden, opdat zij door voorbeeld

zouden leeren „hoe zij ene Redevoering zullen behooren te doen

voor anderen.” Er werd besloten „overeenkomstig hetzelve plan te

handelen”, en al is ook in ’08, blijkbaar met het oog op het van

elkaar afwijkend dogm. standpunt der onderwijzers, beproefd meer

eenheid in dat onderricht te brengen, de heer Vermeulen mocht in

het loffelijk pogen daartoe niet slagen. „Het Gen. heeft de wrange

vruchten van zulk eene gebrekkige opleiding geplukt” mogen we

met een bevoegd beoordeelaar ') wel zeggen en we zagen reeds uit

het rapp. van ’ll dat direct, er op gewezen werden. Welke voorslagen

die Comm. heeft gedaan om er verbetering in te brengen kunnen we,

daar het derde deel van haar rapp. handelend over de middelen om
het doel des Gen. „zekerder, overvloediger en duurzamer te bereiken”

,

niet gedrukt is, moeilijk zeggen. Maar aangenomen dat die voorslagen

nog zoo goed waren, in ’12 was er zeker weinig opgewektheid om
er ernstig de hand aan te slaan, ’t Is waar, men had een kapitaal

uitstaan van ƒ 222,307 maar waar dit een rente van nog geen 0,8 pet.

(ƒ 1764) opbracht viel weinig te ondernemen. Men kon zóó luttel

doen dat Heringa die in dat jaar ter Alg. verg. de preek hield, wel

opwekte om „de onderneming” des Gen. te steunen maar toch erken-

nen moest dat „de uitvoering derzelve belemmerd wordt”, dat het

Gen. deelde in de gewone teleurstellingen en verijdelingen van men-

schelijke ontwerpen „maar mogelijk nooit veelvuldiger en treffender

dan in onzen leeftijd”, ja hij uitte zelfs de klacht; „dat de weg ons

is toegemuurd of de handen gebonden.”

Het verdient dan ook opmerking dat de „Comm. letter A.”, sedert

’09 niets van zich hooren liet, terwijl de kweekel. Kam, Süpper en

*) Nrdb. Gesch. tegenover kritiek. Hott. ’64 p. 204.

6*
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Brückner die ruim 2 jaar onderwijs ontvangen hadden, op gelegen-

heid wachtten om naar Engeland als ’t ware te ontsnappen, wat dan

ook in Aug. gelukte.

Toch ging het velen als den direct. G. K. graaf van Hogendorp
,
die

in Napoleon’s voorbereidselen tot den russischen veldtocht het begin

van het einde zag.

In T3 kwam zelfs een Gommis, v. politie de Jaarverg. bywonen,

en hoewel deze de beraadslagingen niet ,zeer belangrijk” vond omdat

het aan een levendige briefwisseling haperde, beter scheen het hem
te bevallen dat de voorz. v. IJsselstein in een treffend gebed ,bad

voor het welzijn van onzen verheven Vorst en van de overheden,

bijzonder v. d. Politie.” In Sept. moest men nog op herhaalde aan-

schrijving van den Maire van Rott. een , staat der bezittingen en

der presumtieve schulden des Gen.” indienen doch voor nog ,de

Hoogere Magten” hieruit hadden kunnen opmaken of de kas des

Gen., die door de tiërceering reeds zwaar geleden had, niet bij ver-

nieuwing kon geplunderd worden, had Hy die hoog is boven de

Hoogen ons van de fransche tirannie verlost. Den 3'*®“ Jan. ’14 werd

aan Bestuurders bericht dat Lotze, den Prins van Oranje, bij zijne

komst in het vaderland ,namens het Gen. heeft, gecomplimenteerd,

en aan Hoogstdenzelven de belangen deszelven heeft aanbevolen”,

terwyl als bewijs van herstelde geregelde corresp. brieven den 28®*^®"

Dec. ’13 uit Londen verzouden, ter tafel waren. Geen wonder dat de

Jaarverg. van ’14 wegens den algemeenen dankdag op 20 Juli, 6

dagen later gehouden, geopend werd met eene toespraak waarin B.

Ledeboer als voorz. der Mndverg. er aan herinnerde in welke treurige

droefgeestigheid en onwillige werkeloosheid wij verzonken, toen wij

afgescheiden van onze vrienden in dit, en van onze zendel. in een

ander werelddeel, alle opwekking, alle aanmoediging, alle gelegen-

heid om nuttig werkzaam te zijn misten, en datgeen
,
wat wij nog

deden, in het geheim en als misdadig moesten verrigten, bespied

door een achterdochtig Gouv. welks Vasallen tot in deze stille Ver-

gaderzaal waren doorgedrongen”
,

maar geen wonder ook dat er

dadelijk op volgde: „Rust, Vrede en Vrijheid Broeders! doen ons het

werk nu wederom met nieuwen moed aanvatten” '). Hoewel de rede

van Dr. J. Engelsma Mebius op de Algem. verg. mede tot werken

1) Hand. 1799 p. 36, 37; 1800 p. 47; ’08 p. 20; ’09 p. 76, 84; '10 p. 35; '13

p. 15; '14 p. 4. E. A. '08 p. 92; '13 p. 153; 14 p. 163. Rapp. '08 p. 8, 9; Mcd.

VII p. 354; Mndber. '63 no. 12; '93 p. 3.
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opwekte, toch zouden we eene verkeerde voorstelling geven van den

loop der zaken indien we verhaalden dat men zich nu dadelijk met

het opleiden van zendel. ging bezig houden. Neen, de afschaffing der

slavernij kwam aan de orde want bij de Mogendheden werden po-

gingen aangewend om den handel in dit „naar Gods beeld gesneden

ebbenhout”, gelijk Th. Parker zich later eens uitdrukte, te doen op-

houden. Voorts was in Juni ’14 het Ned. Bijbelgen. opgericht en

men behoorde over Bijbelverspreiding te spreken; verder was ons

eigen volk zoo verwilderd dat er pogingen in ’t werk gesteld moesten

worden „om de ongodsdienstigheid onzer natie te stuiten”, er was

i. e. w. over veel en velerlei te spreken. Toch werd aan de zendel.

een groot deel van den tijd gewijd en wel naar aanleiding van een

voorstel, reeds ten vorigen jare ingekomen, om hen te doen ordenen,

opdat zij ook den Doop en het Avondmaal in de heidenwereld zouden

kunnen bedienen. Het voorstel werd om verschillende reden afge-

wezen, ook dewijl men in ordening zwarigheid vond met het oog op

den aanleg en de kundigheden der zendel. en haar „als tot hoogmoed

en opgeblazenheid kunnende leiden voor hunne zedelijke volmaking

gevaarlijk achtte.”

Hoevelen er met de afwijzing instemden kunnen we niet zeggen

maar bij hen die er vóór waren kon het streven niet uitblijven om
het verstandelijk en zedelyk peil der zendel. zóo te verhoogen dat zy

de ordening waardig waren.

Aanleiding om hierop aan te dringen kregen zij weldra want niet

alleen dat wegens gebrek aan de „Comm. van Exped.” in Sept. T5
werd opgedragen „met allen ernst naar Zendel. uit te zien”, maar

op de Jaarverg. van ’16 maakte dit mede een punt van overweging

uit, en de Comm. ad. hoe wees er op, dat zoo men godsd. jongelieden

vond het voor hunne bekwaammaking niet wenschelijk was hen „op

den duur te laten in hunnen gewonen kring van dagelijkschen arbeid

en verkeering”, maar dat het beter was hen in een stille landgem.

door een geschikten broeder te laten onderwijzen, en ze zoo mogelijk

ook bij hem te huisvesten. Aldus zou wellicht tot stand komen
,
waar-

over zoo lang reeds gesproken was, en waarop het Lond. gen. in

Juni nog aangedrongen had, „een soort van Seminarium voor zendel.”

Eene comm. om een plan op te geven werd benoemd en toen deze

met haar rapp. gereed was bleek dat men niet wilde vormen „wijs-

neuzige met sektengeest doortrokken, ligtelijk bij anderen dwaallee-

ring riekende, ligtelijk twistende Polemiekers maar nederige
,

lief-

derijke en christ. gezinde verkondigers van de eenvoudige Ev. bood-
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schap onzer Verlossing door Christus, onzer Verzoening met God,

door het Geloof in Zijn Kruisbloed.” Desniettemin keurde men toch

,het aanleeren van beschavende en algemeen te passé komende kun-

digheden”, waartoe men zelfs volken-, natuur- en sterrekunde rekende,

ten hoogste nuttig. Een Seminarie zooals te Halle, Gosport of Bazel

kwam der Comm wat kostbaar, grootsch en ook minder doelmatig

voor, zoodat inwoning bij een geschikt dorpspred.
,

die ook prakt,

vormen kon, de voorkeur verdiende. Zulk een man had men gevonden

in Samuel Kam die in Mrt. 1795 pred. geworden, 24 Juni 1798 te

Berkel, een dorp 2’/2 uur van Rott. gelegen, den Ev. dienst aanvaard

had. Reeds sedert enkele jaren had hij met goed gevolg voor de

hoogeschool opgeleid en bleef trots dit werk, getrouw in zijn Ev.

bediening.

Ofschoon üs. Kam zeer tegen de taak opzag
,
nam hij haar op zich

,

terwijl men hem, afgezien van de kosten voor onderhoud der kweekel.

,

jaarlijks ƒ 300 toekende. In Aug. ’16 ontving hij het eerste vijftal.

Of de keus der plaats eene goede was ? Met het Ev. Miss. Mag. willen

we voorzichtig omgaan dewijl iemand die ’t weten kan *) heeft ver-

zekerd dat daarin ,onze toestanden zoo vaak miskend worden”, maar

wanneer we daar lezen: „Berkel is.... gelegen in eene moerassige

lage vlakte, die ongeveer 10 voet beneden de zee ligt; goed drink-

water is er niet, koortsen vau allerlei aard zijn er regelmatig terug-

keerende gasten, en in de zomermaanden dansen er legioenen mus-

kieten”, dan ligt hierin toch wel opgesloten dat zulke eene plaats,

zoo zij al voor landgenooten geen gevaar opleverde, voor lieden aan

de drooge en hooge lucht van Duitschland en Zwitserland gewoon

,

niet geschikt geacht mag worden. Daar kwam bij dat de pastorie

waarin tot ’14 de kweekel. opgenomen werden, te klein was, en

al nam men in ’18 ook maatregelen dat ieder een afzonderlijk nacht-

verblijf kreeg, zoodat de „Comm. van Toezicht” zelfs meende dat

de kweekel. „zeer behoorlijk gehuisvest” waren, toch moest men

toen het volgend jaar allen op een na ziek werden eene kamer bij-

houwen om klanken en gezonden te kunnen scheiden. Ook liet het

éene studeervertrek „waarvan de deur dag en nacht moest open

staan wegens den steenkolendamp” veel te wenschen over; „stille

Kammerlein züm Gebet oder zür einsamen Sammlung” ontbraken,

en wilde men in deze behoeften, ook allengs als zoodanig erkend,

voorzien dan mocht aan een huis dat men bij den dood van den

*) Nedb. Gesch. p. 286 .
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pred. moest verlaten, boven de reeds uitgegeven ƒ 1500 nog wel ƒ 2000

te koste gelegd. En dan bleef het nog de vraag of het bestuur van

het Inst. te Bazel, dat reeds in Mei ’20 ernstige bedenkingen tegen

Berkel had ingebracht en het volgend jaar zelfs broeder Dietrich tot

locale inspectie gezonden had, wel genegen zou zijn nieuwe kweekel.

,

ter verdere opleiding voor onzen dienst, er heen te zenden.

Wat het onderwijs aangaat, üs. Kam deed zijn best, en de „Comm.

van Toezicht” was over hem aldoor tevreden. Hij gaf 4 keer per

week les ,in het eigenlijk gezegd zendingswerk”, godsd.leer, taalk.

,

en , Bijbelstudie des N. T.”; twee keer in die des O. T.
,
algem. geschied,

en aardrijksk. terwijl gelegenheid gegeven werd tot het houden van

van bijbeloef. en catech. Het Arabisch en Mal.
,
waarbij de kweekel. uit

Bazel behulpzaam waren, werd mede beoefend. Aan handwerken,

tuinbouw, oefening in schieten, varen enz. werd, mede ook ter ont-

spanning, de noodige zorg gewijd. Evenwel, Ds. Kam had ook voor

zijne gein. te zorgen, en stond behalve een weinig hulp van enhele

bazeler kweekel., voor alles alleen, en het verwondert ons niet in

bovengenoemd Magazijn te lezen: nu eens dat de kweekel. aanarbeid

gezet werden, als kaarten teekenen, waarvan zij geen verstand had-

den en waarvoor ze hun tijd te kostbaar achtten, dan weder ,dat zij

nog al aan zich zelf werden overgelaten, ieder bij de inrichting van

zijn arbeid zijn eigen weg ging en er nog de meeste samenwerking

plaats had als het er op aankwam om door tabakrooken zich de

muskieten van ’t lijf te houden” ‘). Allengs begon men dan ook in te

zien dat de taak voor Üs. Kam te veelomvattend was terwijl Berkel

ook geen gelegenheid bood te doen aanvullen wat gebleken was vooral

voor de pas begonnen zendingen in Voor-Indië en in Suriname een

vereischte te zijn, onderwijs in het Engelsch. Wel werd nog een te

zeer tot nietigheden afdalend Regl.
,
voor T9 verbindind verklaard,

wel werd nog in datzelfde jaar voorgesteld eens bepaald te wijzen

op het Inst. te Berkel
,
zoodat wat tot heden als eene proefneming

nog in het halfduister schuilen bleef, als vaste kweekschool den volke

kon worden voorgesteld, maar J. Clarisse kwam daar ernstig tegen

op, tenzij men iemand aanstelde die bij „eventueele aflijvigheid”,

van den onderwijzer op den duur de zaak kon voortzetten, en deze

*) In het Jaarber. van ’20 sprak het Bazelsche gen. over „immer wiederholte

Fiebeianfalle” welke 7 hunner kweekel. beletten uitgezonden te worden. Het verblijf

te Berkel heet: een donkere weg Gods. Magazin ’21 1. S. 125, 128; ’50, 4. Beil.

S 21 ;
’62 S. 331.
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voorts zoo inricliten dat zij blijvend kon zijn. Van een afzonderlijk

stukje over het Inst. kwam dan ook niets. In ’20 waren de hard-

nekkige koortsen nog niet gevlucht, zoodat naar Bazel weinig be-

moedigends kon geschreven worden, en al was in ’21 de toestand

wat gunstiger, toch kwam ter Jaarverg. het voorstel in: „deinrigting

te Berkel, onder erkenning van al het goede door den heer Kam en

niet het minst ook door zijne echtgenoote voor haar verrigt”, op te

heffen, terwijl Z. Eerw. de som bij den aanvang hem toegekend

blijvend zou genieten en voorts jaarlijks ƒ 200 ontvangen totdat hjj

weder een genoegzaam aantal jongelieden ter opleiding voor de hooge-

school om zich heen zou hebben *). Den 20®‘®“ Juli ’21 werd aldus

besloten en in Nov. d. a. v. verloor Berkel, dat in ’ 15 zijn zelfstandige

Remonstr. gem. verloren had ook het Inst. waarop gedurende ruim

4 jaren 9 Nederlanders en 10 vreemdelingen, die de zending gediend

hebben, geheel of gedeeltelijk hunne opleiding ontvangen hadden*).

De vraag: wat nu? lag zoo voor de hand dat dezelfde comm. die de

opheffing van Berkel had voorgesteld reeds hare denkbeelden daarover

ten beste had gegeven, hoofdzakelijk hierop nederkomende dat men

zou terug keeren tot de wijze van opleiding vóór ’16 gevolgd. Eene

op haar verzoek benoemden comni. leverde in Febr. ’22 een van dat

denkbeeld uitgaand rapp. by de Mndverg. in, volgens hetwelk be-

sloten werd het onderwijs te splitsen in een voorbereidend en een vol-

tooiend. Het eerste dat gegeven kou worden ter plaatse waar de adsp.

kweekel. woonde, zou, als verstrekt door daar of in de buurt wonende

Bestuurders of oud-Bestuurders, volgens een leerplan worden inge-

richt. Na een examen waarbij de adsp. kweekel. moest toonen ge-

noegzame kennis te hebben van de geloofs- en zedeleer des Christen-

doms, van de wijze op welke de H. Schrift gelezen en verstaan moet

worden en van het zendingswerk, zou hij overgaan tot het voltooiend

onderwijs dat te Rott. door of namens Bestuurders zou verstrekt

worden, en waarbij niet alleen het voorber. onderwijs nader voortge-

zet, maar ook gevoegd zou worden het navolgende: taal, kennis van

land en godsdienst des volks waarheen de zendel. zou vertrekken,

eenige bekendheid met heel- en werktuigkunde enz.; en voorts ge-

1) Kam bedankte in ’25 voor de toelage daar hij toen weder 4 leerl. had. Hij

overleed 24 Apr ’28 te Berkel, zijne vrouw in ’32 te den Haag. Hand. ’25 p. 20.

E. A. ’28 p. 408; ’32 p. 199.

2) E. A. ’15 p. 230; ’16 p. 264, 271 ;
’17 p. 312; ’18 p. 413, 442; ’19 p. 490,

501; ’21 p. 651. Hand. ’14 p. 9, 13, 24, 38, 94; ’16 p. 10, 12, 42, 68, 72; ’17

p. 71 ;
’19 p. 8, 31 , 89; ’20 p. 17 , 42, 98, 118, 123; '21 p. 15, 17, 94, 118; '22 p. 96.
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schied,
,
aardrijksk. en wat meer nuttig kon zijn. Op deze denkbeelden

doorgaande werd in Juli ’22 voor onbepaalden tijd als proeve vast-

gesteld: een Regl. betrekkelijk het aannemen en opleiden van zend.

kweekel. waarbij deze, al naarmate ze als geordende zendel. als onder-

wijzers of als medehelpers werden uitgezonden, bet genoemde onder-

wijs zouden ontvangen, terwijl gedurende bet op 2 jaar bepaalde

verblijf te Rott.
,

voortzetting van het handwerk ophield. Dat de

klacht over de weinige eenparigheid vooral van het voorber. onder-

wijs weldra weder gehoord zou worden was te verwachten, maar

evenmin als in ’08 kon men er nu iets tegen doen, zoodat men er

zich toe bepaalde hen die dit onderricht zouden geven te verzoeken

zich strikt te houden aan de voorgeschreven vakken, terwijl zij zich

bij de keuze van boeken te richten zouden hebben naar eene lijst

door de Mndverg. aanbevolen ’).

In Juni ’23 werd te Rott. met de voltooiende of peremtoire oplei-

ding een aanvang gemaakt en tot ’41 daarmee voortgegaan niettegen-

staande men spoedig wel anders wilde doch niet kon. Of het een

gebrek aanwees dat er in ’24 op werd aangedrongen de kweekel. toch

, opzettelijke Handleiding te doen genieten in de School-Onderwijs-

kunst” laten we in ’t midden, terwijl het zeker goed was dat in

’31 besloten werd onderwijs te doen geven in het prakt, der genees-

en heelkunde.

Vóór echter de eerste 10, in Juli ’26 tot hun werk ingezegende

kweekel. konden toonen wat vrucht de opleiding te Rott. gedragen

had, kwam reeds het voorstel: de opvoeding der zendel. beter te

behartigen dan te Rott. mogelijk was waar zij bij verschillende per-

sonen inwoonden en direct, moeilijk het oog op hen konden houden

of hun karakter leeren kennen. Hen in één huis te vereenigen werd

nu voorgesteld.

Dewijl men vooralsnog geen geschikt huis en geene personen om
daarin te arbeiden vinden kon, bepaalde men er zich toe wat beter

opzicht over de kweekel. te houden, hen wat meer te bezoeken en

nu en dan van logies te doen verwisselen. Reden tot ongenoegen

schijnen de kweekel. niet gegeven te hebben. De Comm. uit de Jaar-

verg. die in ’29 met hen sprak roemt hunne „bescheidene vrijmoedig-

heid en bevallige nederigheid”
,

en de Comm. welke hen die ter

1) De lijst te vinden E. A. ’22 p. 768 en bij Hiebink. Het Zend. huis van het

N. Z. Gen. Rott. ’55 p. 24.
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ordening werden aangeboden vooraf examineerde bleek ook voldaan *).

Tocb begreep men dat ook in dezen het betere de vijand van het

goede was zoodat alras niet minder dan 3 voorstellen tot betere op-

leiding inkwamen. De admiraal C. H. Verüuéll, die reeds in ’28 als

voorz. van het Parijsche Gen. met bet Bestuur kennis had gemaakt

en te Doetinchem zich gevestigd had, bepleitte ter Jaarverg. van ’34

de oprichting van een Zend. huis. Moge hij wel wat idealistisch ge-

weest zijn met de bewering: ,in zulk een huis blijven de kweekel.

altijd in eene godsd. stemming, alle wereldsgezindheid is daaruit ver-

bannen en zij blijven geheel leven voor onzen Heer”, desniettemin

of wellicht daardoor maakte hij zooveel indruk dat er een comm.

voor benoemd werd.

In een uitvoerig en belangrijk rapp. behandelde deze in ’35 het

vóór en tegen en ontraadde zy ook al met het 0 '>g op de onkosten,

het klein getal kweekel. dat men behoefde, en de moeilijkheid een

geschikt huismeester te vinden, de stichting van eene , eigenlijk ge-

zegde kweekschool” toch was men voor eén huis waarin men de

kweekel. kon plaatsen, daar ze dan meer eenparige leiding hadden*,

en zich wat minder met het maatsch. verkeer, dat tot afzwerven van

het Gen. leiden kon, zouden inlaten. Het toezicht en onderwijs zou

dan blijven als sedert ’23, doch de persoon die aan ’t hoofd van het

huis zou komen kon tijdelijk van dienst zijn.

Nauwlijks was dat rapp. uitgebracht of M. W. van IJsselstein

deed het voorstel het voorbereidend onderwijs dat op verschillende

plaatsen gegeven werd, voortaan in of bij eene stad te doen geven

door een lid van het Bestuur, tevens pred. Men zou dan reeds vroeg

zien of er geschiktheid voor het werk was, en kon te Rott. het vol-

tooiend onderwijs aan meer op dezelfde hoogte staande kweekel. ver-

strekken, wat tot meer regelmaat en korter leertijd zou leiden.

De Afd. Utr. stelde voor de kweekel. na afloop van het voltooiend

onderwijs een of twee jaar bij een pred. te plaatsen. Behalve de winst

welke hun arbeid daar voor ons vaderland zou afwerpen, konden de

zendel. met ervaring toegerust tot de heidenen gaan, meer naar het

lichaam gehard in ander klimaat komen, en de gem. welke hen had

leeren kennen zou hen met meer belangstelling in de heidenwereld

volgen. Dit laatste voorstel vond weinig bijval, het daaraan vooraf-

1) Hand. ’21 p. 99—106; ’22 p. 51; ’23 p. 91; ’24 p. 12, 52; ’26 p. 72 ;
’27p. 64;

’29 p. 30, 51; ’30 p. 18; ’3l p. 40. E. A. ’22 p. 679, 713, 766; ’23 p. 56; ’27 p.

359; ’31 p. 82, 97, 129.
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gaande meer, en daar de geheele quaestie dreigde neer te zullen

komen op het zoeken naar geschikte huisvesting, terwijl de Mn dverg,

meende ,dat men minder heeft te haasten met het zoeken naar den

leidsman”, drong Verhuéll zijn voorstel op de Jaarverg. van ’36 nog

eens aan, doch kreeg slechts de verzekering ,dat dit stuk een onder-

werp van bestendig nadenken blijven zal.”

Intusschen stond de opleiding stil en dewijl de ,Comm. van O. en

T.” van oordeel was dat het Gen, ten allen tijde moest voortgaan met

aannemen, opleiden en zoo mogelijk om de 2 jaar, met het afvaar-

digen van zendel.
,
daar stilstand in dezen als achteruitgang was aan-

temerken, kwam er wat gang in de zaak.

Dit werd ook tijd want steeds minder toonde men zich ingenomen

met vreemdelingen ') die al waren zij in den regel ook beter onder-

legd dan de Ned. kweekel.
,

geheel onbekend waren met onze taal

en onzen landaard, en „waarvan sommigen vaak eenen geest van

overdrijving en eigenwaan openbaarden” die schadelijk kon werken.

Ook liet zich uit Indië de stem van den in ’37 daar gekomen Dr,

W. R. baron van Hoêvell hooren, die, scherp genoeg, op eene meer

wetenschappelijke opleiding aandrong ®). Gelukkig was men in Apr.

’37 een huis en een leidsman op het spoor en toen de „Comm, van

Fin.” ook geraadpleegd was verklaarde deze wel dat er geen geld

was, doch de in den laatsten tijd ontvangen legaten en de toeneming

van contribuanten vooral te Amst.
,
gaven hoop, dat, zoo men begon,

de middelen wel komen zouden. Ter Jaarverg. van ’37 werd besloten

de proef voor 4 jaar te wagen, ofschoon zy op een meerdere uitgaaf

van ƒ 4000 per jaar zou te staan komen. Een huis in den Houttuin

te Rott. werd gehuurd en in het najaar van ’38 betrokken.

Op het in dienst treden van een Director zou echter nog 4 jaar

moeten gewacht. De onderhandelingen met Dr, A. Rutgees pred. te

Breede, waren in ’37 door diens benoeming tot hoogleeraar te Leiden

afgebroken, Ds. A. P. Geelvink te Nuttermoor (O. Friesland) dien

men door onderwijs aan een paar kweekel. verstrekt als zeer ge-

schikt had leeren kennen, bedankte in ’38 ofschoon men het trakt.

boven inwoning in het Zend. huis, op ƒ 2500 bepaald had en bij ophef-

9 Uit de school v. Janicke kreeg men een 1802—32 niet minder dan 23

kweekel., terwijl Bazel van 1816— 18 er 5 leverde.

*) Deze brief in het Arch. v. Kerkel. Geschied, (dl. X p. 330) geplaatst zonder

naam v. d. auteur gaf aan P. H. Hcgenholtz , aanleiding tot enkele bedenkingen

(dl. XU p. 473).
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fing der betrekking of bij overlijden, voor hem of zijne wed. de

noodige schikkingen treffen wilde. Ook Ds. D. A. de Groot te Sneek

,

die in ’30 een Overzicht van de geschied, der nieuwere zending had uit-

gegeven, was niet over te halen en dat diens gem. uit dankbaarheid

voor die afwijzing circa ƒ 250 voor het opgerichte Instit. bijeenbracht,

was, hoe goed op zich zelf ook, een schrale troost.

In ’40 had men eindelijk het voorrecht H. Hiebink Cand. tot den

H. Dienst bereid te vinden, op een trakt. van f 2000 benevens vrye

woning. Na ook tot directeur van het Gen. benoemd te zijn werd hij

1 Juni ’41 in bijzijn der kweekel. Jellesma, Donselaae en Vermaasen

geïnstalleerd, bij welke gelegenheid hij verklaarde dat „Vrede door

het bloed des kruises” de banier was om welke ook bij zich schaarde

terwijl hij 6 dagen later in den bidstond eene toespraak hield naar

Hand. 15 : 26 ')•

Zoo was dan het tijdperk, waarin men volgens den tegenwoordigen

Director gerust kan aannemen dat de kweekel. „geen onderwijs ont-

vingen dat hen voor hun toekomstig werk bijzonder geschikt kon

maken”, voorbij. Het Zendelinghuis ‘‘*) was tot stand gekomen en

naar een Regl. in ’40 in den geest van de „Hausordnung” van het

Rijnsche gen. ontworpen, zou voortaan opvoeding en onderwijs ge-

regeld worden. Dit laatste bleef als voorheen, in een voorbereidend

en een voltooiend gesplitst en werd behoudens enkele vakken, zoo

goed als geheel aan den Director opgedragen.

Het „leiden langs den weg der oude letteren” was reeds in ’37

ondoelmatig geacht maar behalve wat meer studie van de holl. taal

werd het Mal. als leervak opgenomen. Overigens onderscheidde

het leerplan zich van de beide vorige door wat meer werk te maken

van de studie van de boeken des O. en N. Test. als ook van „heiden-

en Mahomedanendom”, terwijl ook kerkgesch. was opgenomen.

Nog vóór de proefjaren om waren bleek hulp noodig. Goszner de

oprichter van het in ’42 naar hem genoemde Gen. te Berlijn
,

ver-

klaarde dat hij daar allerlei en van alles was tot „pakezel” toe, ook

‘) E. A. ’28 p. 430; ’36 p. 77, 79, 98; ’37 p. 38, 52, 60, 140; ’38 p. 21, 23,

58, 203, 207; ’40 p. 261 , 292; ’41 p. 39, 117, 132. Hand. ’34 p. 6, 36; ’35 p. 15,

25, 30, 59; ’36 p. 39; ’39 p. 29; ’41 p. 32.

2) Als kweekplaats van zendel. is die naam juist, maar dewijl er soms geen

kweekel. waren en er vooral na ’59 een Bureau van expeditie en schrijfwerk onder

C. VAN Kasteel in gevestigd werd ja alle werk in verband met de zending daar

plaats vond
,
ware „zendingshuis” zeker beter naam. In zijn afscheidsrede ter Alg.

verg. van ’60 zeide Hiebink dan ook terecht „men stichtte een zendelinghuis maar

legde den grondslag tot een zendinghuis.”
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de Dir. van het Zend.huis scheen een man te zyn wien men alle

lasten kon opleggen zoodat hij vóór zijn aftreden verklaard heeft

„meer werkman dan Director” geweest te zyn. In ’41 werd hij tot

archivaris benoemd, in ’44 kreeg hij de corresp. met de zendel. er bij.

Voor allerlei comm. scheen hij een aangewezen lid en daar in ’43

ook het archief in het Zend.huis eene plaats kreeg werd hij
,
ook

mede daardoor, de natuurlijke vraagbaak van de buiten-directeuren.

Onder al dien arbeid, het houden en uitgeven der Acten en Handel.

behoorde er ook toe, moest natuurlijk de opleiding schade lijden, en

men besloot dus in ’43 een Substituut-director aan te stellen op een

trakt. van f 1400. B. F. Matthes Cand. tot den H. D. bij het Evang.

Luth. kerkgenootschap aanvaardde die betrekking in Sept. ’44, nadat

hij, met eene toelage van het Gen. van f 200, eerst nog Bazel be-

zocht had, ten einde met den gang van het onderwijs daar bekend

te worden. Blijkens zijne instr. werd hij belast met het ond. in het

Maleisch en de zorg voor de dito pers, de land- en volkenkunde

van Indië, geschied, van kerk, zending en Mohammedanisme en, zoo

noodig, de uitlegging van de boeken des O. V. Als actuarius had

hij tevens de corresp. met de zendel. te voeren doch dit laatste kwam

,

als beter in de zaken te huis, toch weer op den Dir. neder, vooral

toen het in ’45 op het uitzenden van een Inspector aankwam.

Indien men uit het besluit der Jaarverg. van ’45 om het Inst. voort-

durend te laten bestaan, wilde opmaken dat daar nu alles naar wensch

ging zou men zich zeer vergissen. Het jaarlijksch examen al sinds

jaren niet meer tydens de Jaarvergad. voor Bestuurders, maar ten

overstaan van de „Comm. v. O. en T.” gehouden, viel, al moet men
zulks in het Verslag ook tusschen de regels lezen, dit jaar niet best

uit, en de Dir. was de eerste zulks te erkennen. Hij bracht dan ook

een uitvoerig rapp. over de opleiding uit
,
waarin hy

,
dankbaar erken-

nende de diensten door den Subst.dir. bewezen en de lessen door de

pred. OoRT, de Vries en v. d. Ham bij het voltooiend onderwys ge-

gegeven, er op wijst: dat hij zelf door allerlei belet werd geregeld

de hem verblevene 5 vakken te onderwijzen. Vooral het voorbe-

reidend deel, door onderw. uit de stad gegeven, was onvoldoende,

deels door te weinig lesuren maar voornamelijk omdat de meeste

kweekel. bij hunne plaatsing niet genoeg onderlegd, en voor het

grooter deel reeds op een leeftijd waren minder geschikt voor het

opnemen van elementair onderwijs. Hij stelde dus voor alleen het

meer prakt, deel van het ond. aan de direct, over te laten, voor het

elementair gedeelte een vasten onderw. aan te stellen en slechts jon-
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gelieden van goeden aanleg en eenige ontwikkeling boven de 18 en

onder de 23 jaar op te nemen.

Dewijl Hiebink in zijn rapp. ook op Bazel bad gewezen stelde men
hem en Matthes gedurende de vac. van ’46 in de gelegenheid om
zoowel daar als in Bannen een kijkje te nemen. Na een verslag, te-

recht als „belangrijk” geprezen, te hebben ingeleverd bepaalde men:

dat voortaan slechts jongelieden van 16—23 jaar, die het gewone

lager ond. met vrucht hadden bjjgewoond zouden opgenomen worden

,

en om dezen het verdere voorbereidend onderwijs te verstrekken zou

men
,
hoewel dit een meerdere uitgaaf van ƒ 800 eischte *)

,
een vasten

derden onderw. aanstellen op een trakt. van ƒ 1200.

*) Bij de oprichting van het Gen. werden 2 secret. benoemd voor de buiten- en

voor de binnenlandsche corresp. De eerste betrekking werd tot ’48 door B. Ledeboer

waargenomen. Dewijl elk zendel. onder de direct, een corresp. had die hem inlichtte

omtrent de besluiten te zijnen opzichte, er eene „Comm. v. corresp.” bestond welker

leden zich ook met het buitenland bemoeiden en van 23—30 zelfs eene „Comm. v.

corresp. met de zendel.” bijeen kwam welke uit de antwoorden op de 6 vragen in-

gekomen, een rapp. voor de Jaarvergad. opstelde, was de betrekking van Secret. voor

het buitenland juist niet overstelpend druk ,
maar zag meer op zaken aan geen be-

paald persoon opgedragen.

Met de corresp. voor het binnenland stond het anders. C. Brem nam haar het

eerst op zich en werd door anderen gevolgd, doch reeds in ’17 achtte men een

derden secret. noodig. De toen benoemde H. A. Scheij. Jzn. overleed reeds het

volgend jaar, en zijn opvolger H. C. Voorhoeve in 24, waarna L. V. Ledeboer

Bnz. het werk op zich , en zeer ter harte nam
,
tot uitbreiding van eigen zaken hem

hierin verhinderden. Men besloot dus in ’34 onder den titel van 2den secret. een

bezoldigd persoon aan te stellen en benoemde op f 800 C. M. Brem in de hoop

dezen ook allengs de buitenl. corresp. te kunnen opdragen ,
voor zoover B. Ledeboer

daarin niet voorzag. Daar dit niet scheen te kunnen ,
nam Mr. H. J. van Buren in

’35 die buitenl. corresp. op zich en zorgde voor de uitvoering van de besluiten des

Bestuurs met een ijver „alsof hij voor het Gen. alleen leefde” doch moest in ’43 om

geldige reden, ook ontslag vragen. Er bleef niets anders over, wilde men orde houden,

dan dat Hiebink diens werk overnam, om het in '45 op de schouders van den

Subst.-dir. te leggen zooveel dat nl. kon. In '46 overleed de 2de secr. C. M. Brem

en onder leiding van den Subst.-dir. Matthe.s nam C. van Kasteel, reeds sedert '14

als copiist bij het Gen. werkzaam en in '34 op een trakt. van / 600 tot boekhouder

aangesteld , dit werk waar. Onder leiding v.an Hiebink werd het hem in '46 opge-

dragen en ontving hij nu en dan ook eene gratif.
,

zooals bij de drukte aan het uit-

zenden van den Inspector verbonden , men bespaarde toch jaarlijks ettelijke honderd

gld. om daaruit het honorarium van den derden onderw. te helpen bestrijden. Van

Kasteel in '59 ook tot Adj. Secr. benoemd, wijdde zich sedert '60 geheel aan het

Gen., en al legde hij in '74 het secretariaat ook neder, hij bleef de rechter-

hand van den Thes. en van de „Comm. van finan.” tot hij 4 Apr. '79 overleed.

Grondakten p. 11, 16. E. A. '07 p. 64; '18 p. 386; '24 p. 110; '34 p. 329, 366; '43

p. 9, 43; '46 p. 96, 111, 115, 181; '51 p. 129—135. Hand. '03 p. 58; '17 p. 125.

Mndbor. '79 p. 74; '91 p. 17.
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De heer J. C. Neuedenburg, onderwijzer aan de Schotsche diaconie

school te Roti
,
bezitter van den 2^1®" onderw. rang en van eene a(;te

voor vreemde talen, aanvaardde in Sept. ’47 deze betrekking doch

daar hij in zake onderwijs op de hoogte van zijn tijd was en reeds

eene vaste betrekking bekleedde, bepaalde men het trakt. op ƒ 2000.

Dat men het honorarium van den Subst.-dir. ook op deze hoogte bracht

baatte niet om hem te behouden want in ’47 door het Bijb. gen,

benoemd om te Makassar zich op de landtaal te gaan toeleggen ten

einde de H. Schr. daarin over te brengen, achtte Matthes zich ver-

plicht die opdracht aan te nemen ').

Als zijn opvolger trad Sept. ’48 in functie G. K. Niemann, Cand.

tot den H. D. bij de Ev. Luth kerk
,
mede op een trakt. van ƒ 1200

,

in ’57 tot ƒ 1400 verhoogd. Met vriendelijke hulp van eenige direct,

ging het onderwijs nu weder zijn geregelden gang*).

HOOFDSTUK VIII.

de ordening der zendelingen.

Indien de Heer Jezus op aarde ware gekomen om een instituut,

m. a. w. eene kerk te stichten we zouden mogen verwachten dat

allerlei voorschriften aangaande inrichting
,
bestuur, en uitbreiding van

zulk een instituut, als door Hem gegeven, in de Ev. opgeteekend

zouden zijn. Men zoekt echter naar zulke regels en regelingen te

vergeefs, want de Heer, al heeft Hij ook eene kerk voorzien ja ge-

wild, heeft niet anders gesticht dan eene Gemeente, welke, omdat in

haar het leven geopenbaard is niet aan allerlei bepalingen behoefde

en kon gebonden worden. Bij de Zending welke als eene wettige

openbaring van het leven der Gemeente mag aangemerkt worden,

behoort dus het richtsnoer gezocht in den geest welke uit de woorden

van den Heer Jezus en zijne Apost. spreekt terwijl oud-christelijke toe-

standen slechts model kunnen zijn voorzoover zij bij den hedendaagschen

') Zie over dezen verdienstelijken beoefenaar der talen van den Ind. Archipel

,

de Ind. Gids ’81, I p. 1104 en „Een beroep op de Nederl. Maecenaten” door

Mr. Qcarles V. Ufford
,
Haag ’81.

2) E. A. ’37 p. 63; ’41 p. 73, 138; ’43 p. 10; ’44 p. 24, 46, 87, 153; ’45 p. 47,

57, 98; '46 p. 139, 179; ’47 p. 57, 63, 1 16, 119, 139; ’48 p. 37; ’57 p. 13. Meded,

XXXV p. 75.
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openbaringsvorm van het leven der Gemeente passen. Ware dit sedert

het ontstaan der Nieuwere zending meer bedacht men zou niet angst-

vallig gevraagd hebben of b. v. Vereenigingen van Christenen wel

zending mogen dry ven en zoo men, om wat oorzaak ook, hierin be-

rustte, ja het zelfs goed vond, of dan ten minste de zendel. niet door

de Kerk of eene tot de Kerk behoorende plaatselyke gemeente moes-

ten geordend en uitgezonden worden? Door een beroep op de letter

der H. Schrift kon men dan ook in dezen niet tot klaarheid komen

en de Zend. Vereen, hadden derhalve uit den geest des Ev. op te

maken door wien zij hunne Ev. boden behoorden te laten ordenen.

Wat het Gen. aangaat het heeft in zake de ordening niet de

moeite behoeven te nemen zich een eigen meening te veroveren.

De eerste zendel. toch die in Afrika arbeidden
,

werkten op last

van het Lond. gen. De Cand. Kicheeeb was, gelyk wij meldden, te

Meppel door een utr. pred. ingezegend *) en heeft men van 7 Apr.

1800 tot 6 Mrt. ’15 ook zesmaal’) zendel., nu en dan met hunne

echtgenooten
,

afgezonden, de „inzegening”, ook wel „plegtig af-

scheid” genoemd, had plaats in het gewone biduur of in eene „extra

vergad. van direct, en aanhoorigen” of in eene Buitengew. verg. van

leden in de fransche kerk te Rott. Van „ordening” in den zin van:

bevoegd verklaren tot het bedienen van Doop en Avondmaal was

daarby geen sprake, en als geordenden traden zij ook geenszins in

de heidenwereld op.

De zaak kwam dus eerst ter sprake toen men na de herstelling

van ons gezag in Indië zelfstandig zou optreden en reeds in de eerste

zitting der Jaarverg. van ’13 vroeg prof. M. Tijdeman „op welke

wyze aan de zendel. het regt gegeven kon worden den H. Doop en

het H. Avondmaal te bedienen aan christenen uit de heidenwereld.”

*

)

De voorstanders van ordening door partikulieren beriepen zich op Handel.

XIII : 1 want daar werden Barnabas en Saulus niet door de gem. te Antiochië

geordend maar door „eenige profeten en leeraars”, maar de bestrijders er van wezen

op het feit dat dan aan die partik. even als te Antiochië
,
eene bijzondere openbaring

des II. Geestes moest te beurt gevallen zijn.

2) Dat die inzegening tevens als ordening aangercerkt werd blijkt genoegzaam

uit de Handel, van '14 p. 41 ,
44. Of zij een officieel karakter droeg valt te betwij-

felen daar de Acta van den kerkeraad te Meppel, welke een pred. aldaar de goed-

heid had na te slaan, niets van de plechtigheid melden. Vergl. Stem. voor Waarheid

en Vrede. '85 p. 242.

*) In '12 verlieten de zendel. Kam, Suffer en Brückner, vermoedelijk in alle

stilte, ons land om uit Engeland, na daar geordend te zijn, verder te reizen. De

geschriften van het Gen. melden weinig van hen.
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Zijne gedachten hierover had hij op schrift gebracht, en na aange-

toond te hebben dat het gemis van dit recht de zendel. verlagen

moest in het oog der heid., hen beletten zou eene gem. bij elkaar

te houden
,
alsmede hare leden te geven wat zij noodig hadden

,
wees

hij er op dat men zich in dezen niet te storen had aan onze kerke-

ordening, die alleen voor Nederland gold. Uitgaande van de onder-

stelling: dat hij die recht gaf tot onderwijzen en prediken ook de

bevoegdheid kon verleenen de Bondzegelen te bedienen, dewijl het

eerste z. i. meer was dan het laatste, gaf hij den raad voortaan bij

de inzegening de bevoegdheid te verleenen ,tot de uitdeeling der

verborgenheden Gods aan de geloovigen”. Tot geruststelling der

vaderl. kerk kon men bepalen dat uit die bevoegdheid geen recht

kon worden afgeleid voor Nederland. Natuurlijk werd zulk eene

quaestie commissoriaal gemaakt in een tijd toen men er nog niet aan

dacht zich vrij algemeen neer te leggen bij eene stelling als van den

leipziger director Hardeland: ,Die Missionsvorstande stehen der Mis-

sion gegenüber ganz mit derselben göttlichen Vollmachtda, wieirgend

ein Kirchenregiment gegenüber der betreffenden Landeskirche.”

In T4 bracht J. Clarisse een rapp. uit waarin niet slechts de noodzake-

lijk- en wenschelijkheid der ordening van aZie zendel. bestreden
,
maar

ook nadrukkelijk werd opgekomen tegen hetgeen ten opzichte der

ordening zelve was voorgesteld. Het Gen., zoo heette het, gaf en kon

niet geven wat het zelf niet bezat nl. bevoegdheid tot Ev. prediking

,

deze laatste natuurlijk onderscheiden van een prediken dat de taak

van eiken christen is. Het deed ten dezen opzichte niets dan er

mannen voor opleiden, hen een arbeidsveld aan wijzen en zorgen dat

zij daar verrichtten waartoe zij geroepen waren. Wat vorsten in het

leger en op de vloot, wat collatoren ten opzichte van pred. deden,

daarmede kwam ook het werk des Gen. ten aanzien der heidenen

overeen. Over de vraag of Ev. prediking meer zou zijn dan het be-

dienen der met die prediking verbonden plechtigheden van Doop en

Avondmaal, wilde de Comm. niet haarkloven maar gaf het niet toe,

en blijkens het bestaan van proponenten die wel mochten preeken

maar eerst na bepaalde ordening Doop en Avondmaal bedienen
,
dacht

men er ook hier te lande anders over. Dat het Gen. veel pred. onder

zyne leden telde gaf niets, want deze hadden slechts macht nieuwe

geestelijken te ordenen als zij waren saamgekomen in de wettige

vergaderingen van hunne kerkel. genootschappen, en zich met deze

laatste op eéne lijn te plaatsen, daarvan mocht het Gen. zelfs niet

den minsten schijn aannemen. Het pratadvies, later tot besluit ver-

KRUiJF, Geschied. iSed. Z. Gen. ^
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heven, was dus: zooveel mogelijk met niet-geordenden te blijven

arbeiden, na te gaan waar zulks niet geraden was, te zien wie men
dan kon aansporen en helpen zich te doen ordenen en deze in ons

land, Engeland of Duitschland, hetzij bij Hervormden of bij Luther-

schen tot dat doel voor te dragen, altijd onder beding dat zulks geen

onrust kan verwekken in eenige, waar dan ook, reeds gevestigde

Christen gemeente *).

Van dat zoeken naar een tot ordening bevoegd lichaam bleef bet

Gen. te zijner tijd echter verschoond, want de landsvadcrlijke Regee-

ring kwam bet te gemoet. Deze toch trok hare hand van de in zich

zelve machtelooze Kerk in Indië niet af, en in Dec. ’15, kreeg het

Gen. kennis dat Z. M. de Koning ter vervanging der voormalige

,Gecommitteerden ad res Indicas” den 13^^®“ Oct. had benoemd: eene

jProvisioneele Comm. tot de zaken der Prot. Kerken in N. O. en W.
Indiën.” Volgens verlangen der Reg. droeg de Synode der Herv. Kerk

by besluit van 17 Juli ’17 aan deze Comm. op: zendel. aanbevolen

door het Gen. die „zich mogten aanbieden om geëxamineerd en ge-

regtigd te worden tot het bedienen van den Doop en het Avondmaal

in Gem. op te rigten of nieuwelijk opgerigt uit de Heidenen, en daar-

voor alleen*), in hun goed en Christelijk voornemen en onderneming

behulpzaam te zyn enz.” *).

1) De Utr. Z. Ver. liet hare eerste zendel. den 29sten Apr. '62 ordenen door de

42 pred. der Ned. Herv. Kerk, op haar zendingsdag verschenen. Vier dagen later

werden de eerste kweekel. der Ned. Z. Ver. in een kerkgebouw te Rott. door de 7

pred. der Ned. Herv. Kerk die tot haar zendingsdag opgegaan waren
,
„geheel op de

gewone wijze” geordend. De Ned. Ger. Z. Ver. kon met dergelijke ordening echter

geen vrede hebben. Nadat zij eerst geholpen was door de Vrije Schotsche Kerk en

een duitschen Oberconsistorialrath en zich te vergeefs gewend had tot den „Raad

der Kerke” te Amst., verleende die te Renkum in '80 de gewenschte hulp. Ber. Utr.

Z. Ver. '62. No. 6, p. 12, 26. Heidenbode, Juni '71 p. 5; Dec. '75 p. 33; Aug. '80

p. 16; Nüv. '80 p. 25; Nov. '83 p. 27. Heraut. No. 599. Ev. Miss. Mag. '84 S. 318.

De (niet door ons) gecursiveerde woorden dienen slechts om den zendel. in

onderscheiding van den pred. zijn werkkring aan te wijzen , zoodat in '55 niet had

behoeven gevraagd te worden: of zendel. hun eigen kinderen mochten doopen. Ook

het doopen van Moham. m. a. w. het werken o. a. op Java, werd er zeker niet door

uitgesloten. E. A. '56 p. 49.

*) Bij besluit van 7 Dec. '20 werd deze Comm. ,
welke ook door ons de „Haagsche

Comm.” genoemd zal worden , met welke het „Bestuur over de Prot. kerken in N.

O. Indië te Batavia, onder cachet volant d. i. door tusschenkomst der Reg. correspon-

deerde, definitief, en haar het kosteloos examineren alsmede het inzegenen van

Cand. tot den H. Dienst, zendel. en godsdienstonderwijzers die voor de kol. be-

stemd waren, opgedragen. De Comm., al meenden enkele zendel. (o. a. Röttgkr)

later ook dat zij door de Synode der Herv. Kerk geordend waren, was dus eene
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Naar deze bep. zich gedragende werden in ’18 vijf kweekel. van het

inst. te Berkel in den Haag door die Haagsche Comm. geëxamineerd

en als leeraars onder de heidenen geordend ')• ’20 slaagden weder

4 die insgelijks geordend werden, en we hebben dus recht te vragen:

wat bleef er van het besluit van ’14 om vooral met ongeordenden te

werken? Het antwoord hierop ligt in het feit dat men in den be-

ginne, niet 'wetend waar de zendel. terecht zouden komen, zoodat

afzonderlijke plaatsing mogelijk bleef, allen had laten ordenen. Toen

men echter in ’25 zag dat de zendel. ook gezelschappelijk konden

arbeiden werd men te rade slechts enkelen te laten ordenen.

Dit geschiedde nu niet alleen om bij het beslotene te blijven maar

ook omdat het zedelijk bestaan van sommige kweekel. het wenschelijk

maakte hen in Indië nog eenigen tijd op de proef te stellen, terwijl

de intellectueele krachten van anderen soms van dien aard waren

dat het twijfelachtig scheen of zij het in de landtaal wel ooit zóóver

zouden brengen dat zij de heidenen genoegzaam konden voorbereiden

tot het afleggen van Belijdenis en tot den daarop volgenden H. Doop.

Het kwam er toch niet op aan om door een groot aantal gedoopten

den zegen op het werk te kunnen bewijzen, maar om gedoopten te

hebben die in waarheid tot Christus bekeerd waren.

Over de wijze waarop men dan later de niet geordenden tot het

bedienen van Doop en Avondmaal de bevoegdheid zou verleenen

werd mede in ’25 gehandeld en ofschoon men dat ordenen aan de

geordende te Ambon werkende zendel. zou kunnen opdragen, was er

een voorstel gedaan tot eene eigene ordening, onafhankelijk van

eenig kerkelijk of burgerlijk bestuur. Ook nu besloot men even als

in ’14 „dezelve ten eenemale af te raden.” Immers, de H. Comm. was

tot ordenen bereid terwijl, „de voordeelen die eene eigene ordening

zouden kunnen aanbieden, niet opwegen kunnen tegen de mogelijke

nadeelen die zij ten gevolge zoude kunnen hebben”
;
ook was er hope

Staatscomm. wat aan de Syn. in ’50 zoo weinig beviel dat zij 15 Apr. in een adres

aan Z. M. den Koning, verzocht die Comm. een Kerkelijk karakter te geven Groen
V. Priksterer in Mrt. ’58 aan da Costa schrijvende over het geordend krijgen van

zendel. die niet tot het Gen. behoorden, mocht dns niet spreken van „eischen

van het Synodaal beheer” waarop dat zou kunnen afstuiten. Dat beheer (beter: be-

stuur) had ten deze in Juli ’17 en ook later niets geëischt. E. A. ’20 p. 584; ’21 p.

597; '80 p. 57. Boekzaal der Gel. Wereld '21 I p. 110. Brieven van Mr. I. da Costa

,

Amst. ’73 Afl. V p. 142; Röttger, Berigten omtrent Indië, Deventer ’46 p. 1.

b "Voor zij vertrokken werden zij hier in een Bestuursverg. of in een bidstond

afgevaardigd en hun een Bijbel overhandigd als „pand van vereeniging.” E. A. '22 p. 780.

1 *
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dat die H. Comra. wel middelen zou vinden om ook in Indië de orde-

ning te doen geschieden. Op de Jaarverg. van ’25 werd dus besloten

op den ouden voet voort te gaan, en in ’26 werden van de 10 ge-

examineerden maar 4 of 5, onder welke Gützlaff, tot het bedienen

der Bondzegelen bevoegd verklaard, terwijl dit voor 4 der overigen

eerst in ’29 geschiedde.

Wat nu de H. Comm. betreft, met het oog op het feit dat vele

geordende zendel. zich bij gevestigde gem. in Indië als pred. lieten

aanstellen
,
deed zij in ’35 het voorstel de ordening wel toe te zeggen

maar in Indië op een nader te bepalen tijd te verleenen. Dat jaar

werden er dientengevolge 5 kweekel. geëxamineerd die na hun uit-

zending de ordening, in overleg met het Gen., ontvangen zouden’)-

Die ordening had dan natuurlijk niet ,met solemniteit” d. i. met op-

legging der handen plaats, doch werd schriftelijk toegezonden, terwijl

de H. Comm. het er voor hield , alsof de plegtigheid in haar midden

geschied ware” *).

Het laat zich begrypen dat nu er in Indië twee soorten van zendel.

geordende en niet geordende kwamen, dit nog al moeilijkheid baarde

in ’t onderling verkeer en de vrije plaatsing belemmerde zoodat o.a.

de zendel. Kam en le Bruijn zeer wenschten dat allen gelyken rang

hadden.

In ’56 werd de akte van ordening op verzoek van het Gen. eenigs-

zins gewijzigd en in ’58 drie vragen, ter beantwoording bij de afvaar-

diging, vastgesteld van welke de eerste op de verbintenis aan de

zending en het Gen., de tweede en derde op het inwendig leven en

het gedrag van den zendel. betrekking hebben. Dat de solemneele

ordening niet altijd dadelijk op het examen volgde, deels wegens ver-

traging in de uitzending, deels omdat men er een meer openbaar

karakter aan wenschte te geven zooals in ’68, toen daartoe een afge-

vaardigde van de H. Comm. ter Alg. Verg. verscheen, melden we

slechts in ’t voorbijgaan. Wat het examen betreft bleek de H. Comm.

zeer welwillend ^). In ’18 b.v. nam de director der berkelsche kweek-

*) Dit is, zoover wij w'eten, de eenige keer dat de ordening volgens den wil der

II. Comm. werd achterwege gelaten; de niet-ordening der in ’40 geëxam. berustte

op een misverstand. E. A. ’40 p. 133, 141.

Van zulk eene handeling vinden we reeds in de vorige eeuw een voorbeeld

bij de Hernhutters, want F. Martin te St. Thomas werd op die wijze door bisschop

Nitschmann geordend. A. G. Spangenberg, Arbeid der Evang. Broed, onder de

heidenen. Gouda 1790 p. 42.

Ook zeer toegevend? In '23 klaagde de G-G. er over „dat de gezondenen bij de
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school S. Kam eerst in bijzijn dier Comm, een tentamen aan zijne

kweekel. af, in ’31 kwamen twee leden tot zulk een tentamen naar

Rott. en in ’45 werd eene Comm. uit het Gen. zelfs uitgenoodigd by

het examen van de kweekel., zoo dikwijls dit plaats heeft, tegen-

woordig te zijn. De verhouding van de H. Comm. en het Bestuur

van het Gen. schijnt over het geheel goed geweest te zijn. In ’45

besloot men zich op elkanders Verg. te laten vertegenwoordigen en

waar de afgevaardigden van het Gen. dan in den Haag het , Verslag

over den staat der Ind. kerken” hoorden voorlezen gaf zulks, zooals

b.v. in ’49 en ’50, wel eens tot vriendelijke gedachtenwisseling aan-

leiding. Was de H. Comm. verhinderd zich op de Alg. verg. van het

Gen. te doen vertegenwoordigen
,

zij gaf, zooals in ’75, daarvan kennis.

Met dat al ging die Comm. hare bevoegdheid niet te buiten want

toen in ’80 de zendel. de Lange, om niet bij andere broeders „achter

te staan”, de ordening verzocht, en het Gen., met beroep op het in

’29 gebeurde, zich daartoe tot de Comm. wendde gaf deze te kennen

dat, daar de Lange niet door haar geëxamineerd was zij hem ook

geen ordening verleenen kon
,
maar het Bestuur over de Prot. kerken

in N. Indië zou wellicht zoowel het examen als de ordening aan den

pred. van Menado kunnen opdragen. Dat hierdoor de goede verstand-

houding tusschen eene Comm. en een Gen. die beiden den voorspoe-

digen loop des Ev. in onze O. I. bezittingen trachtten te bevorderen

niet verstoord werd spreek van zelf^).

eng. zendel. zeer achter stonden”, en men beriep zich toen hier op het voor de H.

Comm. afgelegd ex. en merkte voorts
, zeer terecht

,
op dat zij niet bestemd waren

om voor een beschaafd gehoor regelmatige leerredenen te houden. In Indië, waar

men ze gaarne tot pred. bij gevestigde gem. aanstelde, scheen dit voorbij gezien te

worden. Hand. ''25 p. 92 enz.

I; E. A. ’15 p. 245; ’17 p. 327; ’I8 p. 376, 380; ’20 p. 532; ’26 p. 281, 283;

’27 p. 385; ’29 p. 450, 483; ’30 p. 24; ’31 p. 133; ’32 p. 141, 157; ’35 p. 77, 83,

98; ’45 p. 187; ’46 p. 92; ’48 p. 88: ’49 p. 60; ’50 p. 68, 73; ’56 p. 87, 92; ’58 p.

131; ’59 p. 147; ’60 p. 45; ’75 p. 103; ’80 p. 45, 56. Hand. ’13 p. 10; ’14 p. 38;

’25 p. 12, 80. Ev. Miss. Mag. ’84 s. 318.



DERDE AFDEELING.

DE ZENDINDSVELDEN.

A. De Moliikkeii.

1ste Periode 1814—’412.

HOOFDSTUK IX.

Amboina.

Het verdrag van , hartelijke welwillendheid en verkleefdheid” het-

welk 30 Mei ’14 tusschen Engeland en het weder in de statenrij op-

getreden Nederland gesloten werd, leidde 13 Aug. d. a. v. tot eene

Conventie uit kracht van welke wij onze bezittingen in het verre

Oosten zouden terug erlangen. Niet alles echter, want van onze

schuld ad. 105 millioen zou Engeland er geen 58 overnemen uit pure

menschlievendheid ,
terwijl het zich hier en daar zóo vast genesteld

had dat ons handelsgety er toch voor verloopen geacht mocht

worden. Of we verder de teruggave te danken hadden aan de ferme

houding welke ons volk na den slag bij Leipzig zou aangenomen

hebben, aan de politiek, welke Engeland’s alleenheerschappij ter zee

niet toeliet, aan het feit dat Eng. ze maar voor de Rep. der Vereen.

Ned. ,bewaard” had, dan wel aan al deze oorzaken samen, hebben

we niet uit te maken. Toen eindelijk 19 Aug. ’16 onze vlag

weer te Bat. geheschen werd hadden we nog zoogen. Koloniën ge-

noeg om door den een benijd, door den ander berispt te worden.

Benijd, omdat die Kol. dank zij een steeds zich uitbreidenden handel

,
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middelijk en ontniddelijk zooveel bijdroegen tot onzen nationalen rijk-

dom, berispt omdat wij ons aan uitzuigerij en uitbuiterij zouden

schuldig gemaakt en niet voldaan hebben aan de zedelijke verplich-

tingen welke ten opzichte dier volken op ons rustten. Of wij, al

verdient ons land daarom nog geen , roofstaat” te heeten zooals

de auteur van Max Havelaar geliefde te beweeren, in dezen vrij

kunnen uitgaan gelooven we niet, maar voorbij gezien mag niet

worden, dat, al overtroffen wij ook in zendingsijver de Hernhutters,

de Vereen. Presbyt. Kerk van Schotland of de Vrije Gem. in het Kanton

Waadland *), wij toch niet bij machte geweest zouden zijn voor eene

voldoende Ev. prediking in Indië te zorgen. Een volk van 4 millioen

kan moeilijk zorgen voor 32 millioen heidenen, te meer omdat er in

vorige eeuwen te weinig was vóórgewerkt.

Blijkens een verslag van den kerkeraad te Batavia werden in ’17

slechts 4 of 5 pred. en geen enkel godsd. onderw. daar gevonden,

zoodat o. a. een Res. op Borneo en een ingezetene van Padang zich

verplicht achtten zelve hunne kinderen te doopen. Onze vaderen

zagen zeer wel hun tekortkomingen in, maar al konden zij van den

berg der verplichtingen die voor hen lag ook den top niet bereiken,

zij trachtten hem althans een eindweegs te beklimmen.

Van dien arbeid, zoover hij door het Gen. ondernomen werd, gaan

wij thans verslag geven. Hoe het zendel. opleidde hebben wij gezien

en al blijven er met betrekking tot hunne uitzending, de verzorging

,

zoo van hen als van hunne weduwen en kinderen, alsmede aangaande

het over hen te houden toezicht nog vele vragen over, we zullen

overvloedig gelegenheid hebben ze te beantwoorden.

Gelijk het opschrift boven dit hoofdstuk aanwijst hebben we thans

ons bezig te houden met eene groep eilanden in het gezicht van

elkaar gelegen, welke, ofschoon 3 er van ook wel de Oeliassers ge-

noemd worden, tot de landvoogdij Amboina behooren. Deze eilanden

werden in het begin van Mrt ’17 van de Engelschen overgenomen,

terwijl toen 17 Mei d. a. v. de britsche Gouv. Amboina verliet, de

opstand onder Matülesia uitbrak die groote verwoesting ook onder

de christen gem. aanrichtte.

De herinnering aan den verdienstelijken maar omslachtigen historie-

schrijver F. Valentijn, daar tot driemaal toe pred., vermaant ons

kort te zijn en we melden dus alleen dat onder de Compagnie

Zie over de beide laatsten de Heraut 13 .Juni ’86 en Kerk. Cour. ’92 no. 53.
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op het eiland Amboina *) de eerste Herv. gem. van Indië gesticht

werd die van 1615 tot 17&3 door 127 pred. bediend werd.

Hoeveel gedoopten er omstreeks het einde der vorige eeuw te

vinden en van welk gehalte zij waren is moeilijk te zeggen, maar

het beliep verscheidene duizenden. Tot 1792 waren er nog drie pred.

op Amboina werkzaam geweest, doch na 1794 hadden er slechts 2

zeer kort gearbeid. In ’09 bezocht Ds. v. n. Dussen Amboina gedurende

4 maanden en doopte vele kinderen, soms 300 op een dag, doch na

hem waren althans de Holl. en Mal. gem. van alle zorg verstoken

geweest zoodat veel dood of stervende was. Het mag dus als een

zegen aangemerkt worden dat 22 Juni ’14 te Batavia drie Ev. boden

het lot wierpen wie hunner naar Amboina zou gaan. Het viel op J.

Kam*), een man die het aan zijn meer gevorderden leeftijd te danken

had dat hij, hoewel een eng. gen. voor den overtocht/ 2500 betaalde,

aan boord met wat minder grofheid behandeld werd dan zyne jongere

reisgenooten Brücknek en Suffer*); voorts maakte zijne levenserva-

ring hem tot een arbeid waarvoor geduld vereischt werd, zeer ge-

schikt, want de christenen welke aan zijne zorg werden toebetrouwd

waren erg verwaarloosd.

Officieel gesproken ging Kam voor het Gen. verloren want hij werd

benoemd tot waarnemend pred. bij de holl. en mal. Christel, gem. te

1) Wanneer we het eiland bedoelen zullen we Amboina schrijven, terwijl we de

hoofdplaats Ambon zullen noemen.

JosEPH Kam, broeder van den berkelschen pred. werd in 1770 te den Bosch

geboren, was eerst handelaar in leder, later bode bij een gerechtshof te den Haag

en te Amst. Na vrouw en kind verloren te hebben en van de zorg voor zijne

zusters ontheven te zijn, kon hij eindelijk aan den wensch zijner jeugd: zendel.

worden, gehoor geven. Den 4den Jan. ’08 werd hij door het Gen. aangenomen,

ontving van verschillende pred. in hof- en hoofdstad onderwijs, vertrok 16 Aug. ’12

naar Londen, en werd daar, na in de kweekschool te Gosport vertoefd te hebben,

den 21sten Nov. ’13 door den pred. der Holl. gem. Wersink geordend. Hij vertrok

voor rekening van het Lond. gen. op Oudjaar d. a. v. naar Batavia waar hij 26 Mei
’14 landde, v. Rhijn. Reis p. 443. E. A. ’08 p. 78; ’09 p. 125. Mndber. ’15 p. 14,

161, 169, 172.

J. C. SrPPER overleed, na te Bat. als pred. gediend te hebben, 25 Dec. ’16.

G. Brückker, eerst als pred. te Semarang werkzaam, ging reeds in ’16 tot de eng.

Bapt. over, vertrok in ’22 naar Salatiga, in ’2 8 naar Sinnapore (Bengalen) en kwam in

’31 te Semarang terug. Dewijl hij gaarne op Java bleef liet hij vragen of hij weer

bij het Gen. in dienst mocht treden , iets wat men weigerde zoodat hij daar op eigen

gelegenheid werkte tot zijn dood, 9 Juli ’56. De eerste vert. v. h. A/. Test. in het

Javaansch liet hij in ’31 te Serampore drukken. E. A. ’16 p. 278, 284; ’17 p. 320,

322; ’23 p. 40; ’29 p. 467; ’32 p. 150, 155, 175. Mndber. ’18 p. 55; ’83 p. 97.

V. Rhijn ,
Reis p. 109.



105

Ambon ‘) Na den S'*®” Mrt ’15 daar gekomen te zijn had bij te

zorgen voor 27 negerijen op het eiland en 17 eil. in de buurt, van

welke enkele wel 300 mijlen van zijn standplaats verwijderd lagen.

Hij zelf schatte toentertijd het aantal z.g. Christenen in zijn werk-

kring op 20,000, anderen spraken van 80 gem. met ruim 50,000 ge-

doopten
,
maar zoo weinig drukte die groote verantwoordelijkheid hem

neer dat hij op N.jaarsdag ’17 aan het Gen. schreef: ,er is niemand

zoo gelukkig op de geheele wereld als ik mij op dit oogenblik ge-

voel.” Wij, die te beschrijven hebben wat door of van wegehetGen.

ten bate der heidenwereld verricht werd, zouden verder over dezen

gouv. ambtenaar kunnen zwijgen indien deze zich strikt tot zijn

ambtswerk bepaald had, maar gelukkig had Kam behalve een sterk

lichaam ook een warm hart, een vurigen geest en — veel reislust.

Al deze gaven drongen ja maakten hem bekwaam om de verlaten

Christen gem. in den Archipel te bezoeken, en tusschen de Sangir

eilanden die hij reeds in ’17 en de Zuid Wester eilanden welke hij in

’23 bezocht, reisde hij onophoudelijk heen en weer. Op deze tochten

die soms 7 maanden duurden zocht hij overal de Christenen op,

waarvan velen, zooals op Letty, in geen 23 jaar een leeraar gezien

hadden, terwijl hij voorts preekte, doopte. Avondmaal bediende en

afgoden in zee wierp waar hij er maar gelegenheid toe vond. Voor

deze reizen, grootendeels op eigen of Gen. kosten ondernomen, had

hij reeds in ’25 een schoener, de ,Amboina” laten bouwen, en toen

deze in ’29 op de kust van Kisser verongelukte werd hg door de

geleden schade van ƒ 6000 niet afgeschrikt een nieuwen op te tuigen,

die, met zijn dozijn lasten meer inhoud, ook aan zijn eigenaar nog

grooter moed scheen geschonken te hebben om, gelijk Valentijn het

uitdrukt, zóo met de winden te ,harrebollen” dat zelfs ervaren zeelui

er met eerbied over spraken.

iJoor al dat reizen werd Kam meer en meer bekend met de be-

hoeften en wat meer zegt, hij deed het zijne om er althans eenigszins

in te voorzien. Aan vraagboekjes was dringend behoefte en het gebrek

aan Bijbels, N. T. en psalmboeken met romeinsche in plaats van

arabische letter gedrukt, bleef, trots enkele toezendingen zóo nijpend

9 Het cenigen tijd later vastgestelde „Regl. op het Bestuur over de Prot. kerk

in N. I.” gaf aan dat Kerkbestuur in Art. 18 en 19 bevoegdheid: zendel. door de

H. Comm. geordend, bij Acte van kicalt/icatie den geheelen dienst in bijzondere

gem. op te dragen. Niet minder dan 14 zendel. v. h. Gen. zijn op die wijze als

pred. in Indië werkzaam geweest.
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dat men er hem o. a. te Kaybobo (Ceram), waar 20 personen zich

met één oud boek behielpen, als ’t ware om bestormde, ja hij zelt

moest zich van een geleend psalmboek bedienen, omdat er voor geld

geen te koop was ^). Dewijl hij
,
op verzoek

,
de door hem gehouden

preken vaak moest laten afscbrijven, richtte bij, mede om in deze

behoefte te voorzien, eene drukkerij op voor welke het Gen. hem in

den regel van het noodige voorzag en stichtte ook een Bijbelgen.

Ziende dat alom gebrek was aan mannen om de jeugd te onderwijzen

en bij de godsd.oef. voor te gaan
,
was reeds in ’21 zijn Instituut tot

opleiding van bekwame medehelpers op gang. In Mei ’19 werd te Ambon
eene kerk ingewijd voor welke hij later van het Gen. wel een orgel

van ƒ 600 present kreeg, maar die op zijne kosten gebouwd was, en

ofschoon hij in zijne, toen uit 1200 grootendeels Avondmaal-vierders

bestaande gem., aan de kerkelijke tucht zóo de hand hield dat het

burgerlijk bestuur er over ontstemd werd, toch verhoogde de Reg.

zijn trakt. aanmerkelijk.

Geen wonder dat de Bestuurders van het Gen. die met de massa

onzer landgenooten gemeen hadden dat zij vreemdelingen in die over-

zeesche bezittingen waren
,
gaarne op goeden voet bleven met een man

die hunne plannen zoo uitnemend kon bevorderen. Daar hij voortdurend

op hulp bleef aandringen, schroomde men dan ook niet hem telkens

zendelingen toe te voeren, opdat zij, na wat Mal. geleerd te hebben

door hem
,
in wien ook de Reg. groot vertrouwen stelde

,
konden ge-

plaatst worden waar hem zulks geschikt voorkwam.

Zoo landde primo Mei ’19 het eerste gezelschap zendel., bestaande

uit de H.U. JuNGMiCHEL, LE Bruijn en Finn op Ambo'na. Reeds in

Aug. plaatste hij deneersten* *) te Ternate, om er, door 4 , nationale

medehelpers” gesteund 22 gem. te bedienen en tevens Celebes en de

Sangir eil. te bezoeken. De tweede, reeds te Bat. tot waarn. pred. op

Timor benoemd, ging derwaarts om er een kleine 3000 Christenen

bijna 20 jaar van alle leiding verstoken, te dienen. Wat den derden

betreft, Kam hield hem bij zich, aanvankelijk voor de Holl. gem.
,
om,

als hij ook Maleisch kon spreken in hem ,een ware Timotheus” te

1) Op eene verknoping te Ambon bracht te dier tijde een oude bijbel 96 gld. op.

Ev. Miss. Mag. 40 S. 169.

*1 JoHAKN Christoph Jcngmichel, in 1787 te Walbersdorf in Saksen geb., ge-

noot sedert ’14 opleiding in het Semin. te Berlijn, kwam in ’17 te Berkel., vertrok

in ’18 naar Indië en overleed, na in dienst van het Gouv. van ’19—34 de gem. te

Ternate als waarn. pred. gediend te hebben, in ’43. E. A. ’17 p. 29.5, 313; ’18 p.

401; ’35 p. 69.
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vinden. Dat zulks niet geschied is lag gelukkig niet aan hunne ver-

houding, doch Finn kreeg bevel zich naar de reeds sedert den aan-

vang der eeuw herderlooze gem. op Banda te begeven ’).

Het tweede gezelschap zendel. 5 Apr. ’21 geland, bestond uit de

H.H. Muller, Lammees, Akersloot, Staring en Boemeister. Aangezien

zij voor de H. Comm. hadden moeten beloven, en het ook in de

instr. stond dat zij in hun werk zich uitsluitend tot de heidenen

zouden bepalen, kon Kam hen zelfs voor zijne Holl. gem., die trou-

wens, behalve de gedwongen militairen, slecht opkwam, geen dienst

laten doen
,
en nadat zij door hem geholpen

,
van de landtaal genoeg-

zaam op de hoogte waren vertrokken Muller en Lammees reeds in

Mei ’22 naar Celebes, terwijl de beide volgende omstreeks Juli ’22

op Ceram geplaatst werden. Boemeister ging nog vóór Sept. ’22 met

zijne vrouw naar het eil. Boeroe.

Nauwlijks was dit vijftal geplaatst of 4 Nov. ’22 werden weder 3

zendel. voor de Mol. afgevaardigd waarvan er slechts 2 nl. Vonk en

Bar Ambon bereikten *).

Na gezorgd te hebben dat ook deze wat Mal. leerden werd Vonk

in ’24 op Ceram geplaatst
,
ter vervanging van den door de Reg. naar

Malakka verplaatsten Akersloot. Bar landde 5 Aug. ’25 op het eiland

Kisser om er een leven vol ontbering tegen te gaan.

Het vierde gezelschap dat wel wat onverwacht aan de zorgen van Kam
werd toevertrouwd, bestond uit de H.H. Dommees en Luijke benevens

WiÊNKÖTTER en echtgenoote. Na primo Apr. ’27 op Amboina te zijn

aangekomen legden ook zij zich op de landtaal toe en in eene Verg.

van het amb. Hulpgen. waarop ook 5 reeds te Koepang aangekomen

zendel verschenen ®)
,
werd o. a. bepaald dat Dommees op Kisser Bar

zou gaan helpen
,
waar hij in Aug. ’28 dan ook was. Luijke zou naar

Moa gaan terwijl Wiénkötter met zijne vrouw op Letiy geplaatst werden.

Voor wij het vijfde gezelschap zendel. bij Kam zien aankomen

merken wij op dat hier 3 Apr. ’26 besloten werd te Ambon een

„Centraal bestuur” voor de zending te vestigen, zoodat in de ten-

*) Op dezen Amsterdammer die van 20—39 op Banda werkte, komen we, daar

hij als waarn. pred. buiten dienst van het Gen. stond, niet terug. Als Br. van den

Ned. Leeuw kwam hij in ’42 herwaarts en genoot nog 11 jaar van het zuur verdiend

pensioen.

’) De deide. Peter Kkeciit uit Bazel, hier 4 jaar opgeleid, bracht het tot Java,

waar hij met de woorden
:

„ik zal nog grooter dingen zien dan deze" 3 Aug. ’23 te

Rijswijk ontsliep. Mndber. ’24 p. 62. E. A. ’24 p. 87.

De reden waarom, vindt men Meded. XXVllI p. 80 enz.
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zelfden jare opgestelde instr. voor de zeudel., Ambon als plaats van

vereeniging en nadere opleiding werd opgegeven. Gevoelende dat by

de toentertijd gebrekkige reisgelegenheden een centrum moeilijkheid

kon opleveren had men echter ook gezegd dat Timor of een andere

plaats als zoodanig kon aangemerkt worden en in ’28 bleek reeds dat

Timor eigenaardige voordeelen opleverde. Wij meldden reeds hoe in

’19 LE Bruijn daar geplaatst werd en deze, bijgestaan door den zoo

welgezinden res. Hazaert en een Hulpgen.
,
zorgde zeer goed voor

de verdere opleiding der door een samenloop van omstandigheden bij

hem terecht gekomen zendel. Voorts had Timor nog het voordeel

dat, doordien er weinig Europeanen gevonden werden, de leefwijze

minder kostbaar *), de afleiding niet sterk was, terwijl ook het , Hulp-

gen. te Batavia”, met hetwelk ook te rekenen viel, nog al niet dat

station scheen ingenomen.

Amboina echter als centrum opgeven, was blijkens de ervaring

niet geraden en men besloot dus in Jan. ’28 zoowel Timor, bij het-

welk ook de Z.Wester eilanden gerekend werden, als Amboina,

waartoe Celebes zou behooren
,

als hoofdplaatsen der zending te er-

kennen, en de zendel., al naar ze toen geplaatst waren, onder een

van beide te rekenen. Zoo had men dus reeds twee arbeidsvelden

waarop zendel.
,

die ieder een bestuurslid tot corresp. hadden
,

ge-

meenschappelijk werkten. Later kwamen er meer zulke collectieve

zendingen en naar het oordeel van Mr. H. J. van Buren lag niets

meer voor de hand dan dat de correspondenten van de in éene missie

werkzame zendelingen zich tot eene Comm. in het Bestuur vereenigden

om de belangen van die bepaalde missie te behartigen. Door de brie-

ven
,

zoo van de zendel. als van de Ilulpgen. voorgelicht zou zy

vóór elke Mndverg. aan het Bestuur voorstellen wat zij in het be-

lang dier zending wenschelijk achtte, doch verder ging hare bevoegd-

heid niet. Medio Jan. ’36 werd dit alles bepaald en sedert komt ge-

durig ter tafel wat de „Comm. voor Ambon, Timor” enz. (Afdeeling

Ambon, Timor) ten bate van het aan hare zorg opgedragen zendings-

veld wenschelijk achtte. Bij de invoering v. h. herziene Regl. in ’63

vervielen deze Commissiën.

By Kam kwamen er echter niet veel meer voor wie een dier Comm.

later zou hebben te zorgen. Had hij reeds niet alle vóór ’28 uitge-

zonden zendel. bij zich gezien, van de later vertrokkenen kwamen er

•) Gericke noemde in ’34 Ambon „de duurste plaats in Indië”, en het Hulpgen.

meende dat / 100 te Menado gelijk stonden met ƒ 250 te Ambou. E. A. ’34 p. 381 , 382.
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nog slechts 3 tot hem. Den 23®*®“ Nov. ’30 landden de H.H. Riedel

en ScHWAEz en hoewel Kam op reis was, wist zijne vrouw, terwijl zjj

zelve ouder gewoonte er een werkzaam aandeel in nam, zoo goed

voor hunne verdere opleiding te zorgen, dat zij reeds 23 Mei ’31

naar Celehes konden vertrekken.

Nog eens en wel voor de zesde maal zou Kam een kweekel. van

het Gen. zien aankomen. De H.H. de Keijser en Geeicke ontvingen

13 April ’32 hier hun afscheid, de eerste, zoonoodig, met bestemming

voor Celehes, de tweede met bepaalden last op Amboina te blijven

en Kam die oud werd, bij te staan. De Ketsee bleef, naar hij be-

weerde door ziekte opgehouden, te Soerabaia toeven doch Geeicke

die 3 Dec. ’32 landde kwam nog tijdig genoeg om met Kam, zij het

ook slechts kort, te arbeiden. Deze toch naar gewoonte zijne bezoek-

reizen afleggend, ging 24 Maart '33 op reis naar de Aroë- en Z.

Wester eil.
,
doch werd onderweg zóo ongesteld dat Frss op Banda,

hem tot den terugtocht wist te bewegen. Den 14den Juli in zijne

woning teruggekeerd, moest de mare zijner ongesteldheid alras wor-

den gevolgd door die van zijn dood. Den 18**®“ Juli '33 ontsliep hij

bijna 64 jaar oud en reeds den volgenden dag werd . ijn stoffelijk

overschot door eene groote schare naar de laatste rustplaats begeleid,

waar een eenvoudig gedenkteeken voor hem werd opgericht.

De geschiedenis van de stations op zijn raad gesticht, gaan we

straks afzonderlijk na, en zal daaruit blijken dat de blik van den

bedrijvigen enthusiast niet altijd juist was en men wel eens zou

willen vragen of de wijzer van den door hem gebruikten geestelijken

barometer ook op ,mooi weer” was vastgeraakt, toch moet elk vriend

van de ver- en uitbreiding des Christendoms en dus ook van het

Gen. zün aandenken in eere houden. Zeker, Kam was, gelijk terecht

is opgemerkt, wat onrustig van natuur, ja zijn reislust was van dien

aard dat 3 jaar na zijn verscheiden het Gen. aan een zijner opvolgers

schreef: dat de hem opgedragen bezoekreizen ,niet in dien uitge-

breiden zin moeten verstaan worden als dezelve bij den aanvang der

herstelde gemeenschap met Indië door br. Kam werden ondernomen.”

Deed hij in dezen wellicht te veel, men vergete niet dat bü zijne

komst in de Mol. letterlijk alles braak lag en dat hij grootendeels

op eigen kosten reisde. Voorts was hij een man die meer op het

geheel dan op de deelen zag en daarin lag mede de oorzaak dat hij

zich in de laatste jaren zijns levens nog had te rechtvaardigen wegens

zyn veelvuldig doopen en gebrekkig opleiden van onderwijzers. Men
zie evenwel niet voorby : zijn arbeidsveld was te groot en van een
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man van wien in ’21 Akersloot terecht schreef: ,al het kerk- en

schoolwerk van de geheele Groote-Oost rust op Z. Eerw.” kon niet

geëischt worden dat hij veel tot bijzonderheden zou afdalen. Voorts

was de Doop voor velen een heilzame ja noodzakelijke band aan het

Christendom, terwijl voor de opleiding van onderw, hulpmiddelen en

ook tijd vereischt werden over welke Kam niet te beschikken had,

en de gave om schoolboekjes te schrijven nu juist ieders deel niet is.

Overigens was hij een ijverig man, blijkens de veelvuldige reizen door

hem ondernomen en de zorg door hem ook aan de amb. gem. be-

steed; een nederig man, die de tot hem komende zendel.
,
getuige o. m.

het schrijven van Akersloot, van Vonk, en van Dommers ‘), bartelijk

ontving; een belangeloos man, die verklaren durfde ƒ 25,000 van het

zijne voor de zaak des Heeren te hebben opgeofferd, zoodat bij bij

een trakt. van ƒ 900 per mnd
,
weinig of niets naliet *)

; een apostolisch

man eindelijk, die geacht en geliefd werd door allen die hem kenden.

Zijne nagedachtenis bleef dan ook in eere. De inspector van Rhijn

in ’47 op Amboina zijnde hoorde van den meester eener negerij den

uitroep: „Ach, Mijnbeer! sedert den dood van vader Kam hebben

wij hier nog geen Herder en Leeraar gehad”! Zelfs in ’69, dus 36

jaar na zgn heengaan, heette het huis door hem gebouwd en waarin

na hem wellicht 25 gezinnen hadden gewoond, nog altijd ,het huis

van Mijnheer Kam” en terwyl menige oude van dagen er roem op

droeg daar onderricht ontvangen te hebben, hoorde men nog om

strijd verhalen van de verkwikkelijke wyze waarop zyn bewoner wist

om te gaan met zyn hart en zyn goed.

Eer wy van dezen amb. waarn. pred. afscheid nemen willen ook

wij met den zoo even genoemden Inspector eerbiedig hem noemen:

de vader van de mol. Christenen der 19^^® eeuw, ook van bet werk

des N. Z. Genootschaps ®).

>) Ber. ’22 p. 35; ’26 p. 29; ’28 p. 95.

*) Over zijn test. waarin hij de kerk aan het Gen. vermaakte E. A. p. 381 ;
’36 p. 105.

3) Mndber. ’15 p. 199; ’18 p. 5; ’19 p. 49, 50; ’20 p. 30, 38, 41, 47, 156, 162,

165, 167; '21 p. 9, 39, 41 , 45, 49; '22 p. 22—34, 36; '24 p. 46; '26 p. 27, 29,

198; '28 p. 69, 95; '33 p. 62; '34 p. 29, 32, 142. E. A. '19 p. 512; '20 p. 575; '21

p. 619; '22 p. 779; '23 p. 86, 89, 90; '26 p. 249, 293; '27 p. 367; '28 p. 98, 279;

'29 p. 435, 483; '30 p. 26, 33; '31 p. 120, 127; '32 p. 152, 153, 166, 177, 211 ;

'33 p. 286; '34 p. 304, 363, 365, 397; '35 p. 8, 59, 74, 181; '36 p. 2, 6; Ev. Miss.

Mag. '21 S. 45; '24 S. 22, 113, 115; '30 S. 128; '40 S. 170. Bürkh. KI. Miss.

Bibl. IV, 1 S. 258. H. S. Balsem, Bibl. v. Mnd. Theol. en Letterk. Leiden '83 p.

95. V. Rhijn, Reis enz. p. 446. G. Laits, Gesch. v. d. Ned. reg. in Ind. Amst. '66 I

p. 36. Kerk Ct. '50. No. 42.
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Voor dat werk zou nu voortaan zorg dragen G. T. A. Gericke,

doch deze was op Amboina alleen. Ds. C. Auweeda was reeds in ’28

overleden en trots de uitlokkende voorwaarden door de H. Comm,

8 Maart ’21 bekend gemaakt voor pred. en cand. tot den H. D. die

zich beroepbaar wilden verklaren „voor de belangrijke en aangename

Ev, dienst in de Oost Indiën”, voorwaarden aan welke 14 Feb. ’24

nog werd toegevoegd het uitzicht op eene belangrijke trakt.verhoogiug

na vijf- en na tienjarigen diensttijd ‘), kwamen er maar geen pred. uit.

En zendelingen? In het laatst genoemde besluit stond te lezen; dat

het Ind. Gouv. „vooreerst geene meerdere Zendel. maar wel gestu-

deerde, beschaafde en geordende leeraren verlangt.” Het Gouv. scheen

dus reeds van zendel. genoeg te hebben. Van de eerste 3 welke tot

Kam kwamen vernemen wij „dat het gouv. hun onderhoud voor des-

zelfs rekening heeft genomen.” Ook het tweede gezelschap uit 5

personen bestaande, reisde misschien geheel doch zeker van Bat. af

voor Gouv. rekening terwijl hun een inkomen van ƒ 150 per mnd
werd toegelegd. Toen echter achtte de G-G. dat er zendel. genoeg in

de Mol. waren en Vonk en Bar 28 Apr. ’23 te Bat. komende stonden

vry hulpeloos, te meer daar het „Jav. medew. Z. Gen.”*) scheen ver-

geten te hebben dat, zoo het Gouv. reis- noch teerpenning gaf, het

gemachtigd was die voor rekening van het Ned. Gen. te verstrekken.

Heeft het Gouv. ook hen aanvankelijk geholpen, weldra werden zij

op wachtgeld gesteld, ja ontslagen, en althans sedert ’27 kwamen zij

geheel voor rekening van hunne zenders.

Dat men hier in Jan. ’24 kennis kreeg voortaan geheel voor eigen

rekening te moeten uitzenden was nog het ergste niet, want men
vernam dat de G-G. ook bezwaren had „wegens den stempel van

menschen” door het Gen. uitgezonden
,
die, behalve een of twee, „bijna

tot alles ongeschikt zijn” en verre achterstonden by de eng. zendel.

In hoever deze beschuldiging juist en het op de Jaarverg. van ’27

goedgekeurde verweerschrift afdoende was, kunnen we niet zeggen,

maar een feit is, dat al werd in ’24 van regeeringswege ook ver-

zekerd: zendel. zouden de „gestudeerde en beschaafde” pred. niet meer

') Boekzaal ''21 lp. 523; ’24 I p. 250.

“) Dit Gen. was in ’16 gesticht. De G-G. baron v. d. Capelle was beschermheer

en terwijl het aan giften ruim f 700 ontving bedroegen de jaarl. contrib. f 2400.

lleeds in ’22 was liet zoo vervallen dat het niet meer scheen te bestaan
, zoodat

het tweede voor Ambon bestemde gezelschap zendel. te Bat. in groote ongelegen-

heid kwam.
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in den weg loopen, deze laatste toch geen haast maakten zich voor

Indië aan te melden. De Reg. moest dan ook, wilde zij niet alles

vacant laten, gedurig weder tot die zoo achterlijke zendel. de toe-

vlucht nemen, en ook Gericke was nauwelijks te Ambon of hij werd

tot waarn. pred. benoemd op ƒ 265 per mnd, wat meer had kunnen

zjjn indien hij zich geheel aan ’s Gouv. dienst, waartoe zijne instr.

hem echter geen vrijheid gaf, had willen verbinden. Het Hulpgen.

te Ambon gaf hem ook ƒ 150 per mnd voor hetgeen hij buiten zijne

ambtsbetrekking voor het Gen. zou verrichten, welke som men hier

echter liefst op ƒ 1000 ’s jaars bepaald zag.

Reeds in Sept. ’33 begaf ook deze waarn. pred. zich op reis om
zyne parochianen op Amboina en enkele omliggende eil. te bezoeken,

en vond hij over het geheel de scholen in een deerniswaardigeu toe-

stand, ook afgoderij met al de onzedelijkheid er aan verbonden trof

hy in ruime mate aan. Hy was van oordeel dat het de Europeanen

en derzelver afstammelingen waren die de eenvoudige zeden onder de

inlanders verbasterd hadden.

Geen wonder dat Gericke, die er reeds vóór dit bezoek hy het

Gen. op aangedrongen had zich vooral gelegen te laten liggen aan het

opleiden van betere onderw. en daartoe een Instituut op te richten,

blijde zou geweest zijn den heer Roskott, die hem in het onderwijs

behulpzaam zou wezen, by zich te zien. Toen deze echter 28 Juli ’34

hier scheep ging was Gericke, in een buitenl. tydschrift „een ge-

weldig stryder van Christus” genoemd, reeds den 1®‘®" dier mnd
na kortstondige ziekte overleden.

Aan den zendel. P. de Keijser die een paar mnden na Gericke’s dood

toch eindelijk te Ambon gekomen was, droeg nu het Gouv. de tijde-

lijke waarneming van diens betrekking op, eerst tegen ƒ.250 per

mnd benevens ƒ 300 voor bezoekreizen
,

terwijl hij bovendien van

het Hulpgen. te Ambon, of, wat op hetzelfde neerkomt, van het Gen.

hier de som van ƒ 1000 ontving voor het werk dat hij buiten zijn

ambtswerk voor het Gen. zou verrichten.

De ambonsche gem. kreeg in ’36 wel weer een pred. in Ds. F. v,

DE Beek, doch daar Z. Eerw. zich voor het mal. deel zijner gem. nog

niet verstaanbaar kon maken bleef de Keijser daarvoor dienst doen,

iets wat men hier afkeurde, daar de man, wiens trakt. de Reg. alvast

ingetrokken had, nu toch onder de heidenen moest gaan arbeiden.

Dit gebeurde echter niet want v. d. Beek in ’37 overleden zynde,

werd opgevolgd door Ds. J. A. Veekmans die mede vóór hij Mal.

kende, in ’38 overleed. Ook diens opvolger Ds. H. H. Schiff moest
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eprst nog die taal leeren
,
maar toen deze in Juni ’39 in Ds. J. E. G.

Hardt een collega zou erlangen achtte de Keijser het toch tijd heen te

gaan en nam den 14*^611 maand afscheid van de Mal. gem. om
12 Oct. d. a. V. den dienst te Waaij te aanvaarden. Ofschoon deze

verwisseling van standplaats, gelijk hij zelf schreef, „naar den maat-

staf der wereld geenszins aanmoedigend” was
,
gebruikte hij

,
gelukkig

voor hem, „dien die in het Koningrijk Gods geldt”, en had dus

vrede met zijn verhuizing. Ook van Waaij bezocht hij de omliggende

eik, vooral Ceram, en overleed 17 Sept. ’40 aan koortsen, tegen

welke niet tijdig genoeg de hulp van een europ. geneesheer kon

worden ingeroepen.

Voor zijn werkkring te Waaij benoemde het Hulpgen. in het begin

van ’41 den zendel. Bar, tot herstel van gezondheid van Kisser naar

Amboina gekomen (10 Nov. ’40), maar de gouv. der Mol., kolonel de

Stuers die reeds in ’37 beweerd had: dat er wel onder de koppen-

snellers op Ceram en Boeroe maar niet op Amboina „wezentlijk te

bekeeren” was, verzette zich daartegen. Ook zou Bar moeilijk zijne

benoeming hebben kunnen opvolgen, want na van Nov. ’40—Apr. ’41

op reis te zjjn geweest om zijiie oude gemeenteleden op Kisser door

een 30,000 pond rijst voor hongersnood en dood te bewaren, werd

hij ziek. Toen een badkuur op Haroekoe hem genoegzaam hersteld

had, was de tegenstrevende Gouv. vervangen door de Seerières die

hem verlof gaf zich te vestigen in eene gem. welke op verschillende

haar bezoekende zendel. een zeer gunstigen indruk gemaakt had. Den
3*^®" Juni ’43 ging Bar naar Waaij en hoewel er weldra voor Am-
boina en omliggende eil. 4 pred. benoemd werden begreep men hier

den bejaarden man, die, wegens „de ongeoefendheid en ziekelijkheid

der pred.”, voor de Mal. gem. te Ambon nog van veel dienst kon

zijn, maar te Waaij te moeten laten.

De kerkeraad van Ambon gaf hem in ’45 nog een paar negerijen er

bij, maar reeds het volgend jaar trok hij zich uit het werkzame leven

terug, om in een eigen huis te Poka nog voor arme kinderen te

doen wat hij vermocht. In Apr. ’48 had hij het voorrecht zijne dochter

met Jellesma in den echt vereenigd te zien, en na nog 2 Febr. ’51

de gem. zijner woonplaats gesticht te hebben, ontsliep hij den 15 d.a.v.

Bar is „het ware toonbeeld van den echten zendel. onder wilde

volken”, getuigde een holl. reiziger die hem op het zoo op de proef

stellend Kisser bezocht had, en als wij bij zijn graf ons de woorden

herinneren van deu heer H. S. Lion: „Hij zeker heeft de hem op

aarde opgelegde taak trouw volbracht” dan krijgt die lofspraak dub-

KRlljr, Geschied. .Sed. Z. Gen. 8
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bele beteekenis als w\i bedenken dat de minder aangename dingen

waarvan II Cor. XI : 27 gesproken wordt, die levenstaak in een strijd

om het leven hadden omgezet ').

üe eenige die nu nog voor ’s Gen. rekening op Amboina werkte

was de zendel.-onderwijzer Roskott *). Of deze, nadat hij 12 Mrt. ’35

zijne bestemming bereikt had, volgens art. 6 zijner instr. den arbeid

in eene der in de hoofdplaats bestaande 3 scholen begonnen heeft,

kunnen we niet verzekeren, maar wel dat hy zulks weinig begeerlijk

achtte en derhalve ingenomen was met het in Juli ’34 ingediend

plan van het Hulpgen. te Ambon om eene Kweekschool voor inl. onder-

wijzers te stichten.

Opdat men in de gouv. scholen goede afnemers zou vinden moest

met den Gouv. der Molukken gerekend en dus het leerplan aan

diens goedkeuring onderworpen worden. Vrij wat besnoeid ontving

men het terug want in het onderwys van aardrijksk. en geschied,

van Indië zag ZEd. bezwaar voor de inlanders , vanwege de onrustig-

heid van derzelver karakter”, terwijl het, den tot de R. Kath. kerk

behoorenden Ellinghuijsen natuurlijk welgevallig moest wezen dat de

Bybel, die volgens het Hulpgen. ,het doel en niet het werktuig" in

het onderwijs behoorde te zijn, als leesboek op de school zou

geweerd worden. Lezen, schrijven en wat rekenen was hoofdzaak

terwijl ook zingen, opstellen maken en taalkunde, mede van hoog

Mal., zou onderwezen worden. Het dus gewijzigde plan werd hier in

Mrt ’36 in het algemeen goedgekeurd
,
onder opmerking evenwel : dat

de te vormen inlanders geen zendel. maar , school meesters” zouden

zijn, terwijl omtrent het onderwys in de holl. taal, dat in het laatste

jaar zou gegeven worden, tot omzichtigheid vermaand werd.

Zoo kwam dan ten jare ’35, geheel op Gen. kosten, in het kerkje

van wijlen Ds. Kam het Instituut voor inl. onderwijzers, die tevens als

godsd. leeraars {goeroes) zouden dienst doen, tot stand. Reeds het vol-

‘) E. A. ’19 p. 503; ’21 p. 619, 657; ’34 p. 295, 365, 367, 378; ’35 p. 53, 82 ,

167, 175; ’36 p. 104, 120, 124; '37 p. 18, 167; '38 p. 50; '39 p. 10, 93, 94; '40

p. 196, 303; '41 p. 100, 106, 175, 176, 285, 287 , 347; '42 p. 33, 46, 160, 165;

'43 p. 185; '44 p. 135; '45 p. 89; '47 p. 28; '49 p. 55; '51 p. 109. Hand. '25 p. 92.

Mndber. '20 p. 37; '35 p. 5, 17; '41 p. 114. Van Riiijn, Reis. p. 472. Ev. Miss.

Mag. Basel '40. 4. S. 180; '42. 2. S. 9. Tijdschr. v. N. Indië '55 I p. 353, 361.

*) Bernh. Nik. Johan Roskott, onderwijzer, wonende te Amersfoort, vertrok,

na sedert Maart '34 zoo daar als te Rott. godsd. onderwijs ontvangen te hebben,

28 .Juli d. a. v. E. A. '34 p. 299, 310, 328, 332, 367.
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gend jaar kocht men in een der buitenwijken voor ƒ 2000 het land-

goed Batoemejrah (Roode steen) en daar hoopte men voor ongeveer

ƒ 2300 ’s jaars, 12 kweekel. te kunnen opleiden.

Of dit een goed werk was? ’t Is onze taak niet in beschouwingen

te treden omtrent de plaats welke aan de school op het gebied der

zending toekomt
,
doch erkend moet : hier j uist bestaat gevaar dat een

traducianisme, ’t welk op door menschen aangelegde wegen bouwt,

schade berokkent aan een welopgevat creatianisme
,
dat, hoewel men-

schelijke middelen eerende, toch bovenal zijne hoop stelt op de schep-

pende macht des H. Geestes. Of het Gen. in verhouding tot den

omvang van zijn evangelisatiewerk niet al te veel gewicht gehecht

heeft aan scholen, we zullen daarover later wel bevoegde stemmen

hooren, maar veilig mag worden aangenomen dat ook de school een

uitnemend middel kan zijn tot kerstening der volken, vooral wanneer

gelijk in Art. 9 van Roskott’s instr.
,
gelet wordt op , het onderscheid

dat er is tusschen de gewone scholen en die van het Z. Gen., die bij-

zonder ten doel hebben, de kinderen op te leiden tot leden der

Christ. Gem.
,
hen bekend te maken met het zedelijk bederf van het

hart en het gevaar waarin zij verkeéren, vooral onder hunne on-

christelijke landgenooten” enz.

Om dit doel, ’t welk dus bestaat negatief: in het bewaren der niet-

christelijke jeugd voor verder wegzinken in bijgeloof, positief: in het

bereiden van een bodem voor het zaad des Ev.
,
te bevorderen

,
mogen

,

enkele goeden niet te na gesproken, de onderwijzers welke toentertijd

dienst deden zeker niet als de geschiksten aangemerkt worden. Alge-

meen zijn dan ook de klachten over lieden, die, na als moerids (huis-

bedienden) van zendel. en ambten, eenige of een weinig meer vorming

dan hunne landgenooten ontvangen te hebben, maar als meesters

geplaatst werden. Dr. Buddingh die van ’52—’57 eene inspectiereis

maakte, verhaalt dat hij den meester te Roeroekan verzocht eens op

den zonnewijzer te zien hoe laat het was, waarop de man dit voor-

werp van den bamboe paal waaraan het hing, afnam en onder de

oogen hield. Zoo snugger waren toen althans wel de minste van diens

ambtgenooten
,
maar in ’30 werd erg geklaagd over de meesters op

de Z.Wester eilanden, en Gebicke in ’33 zijn eerste reis doende, klaagde

,bij voortduring onbekwame en luie meesters te ontmoeten.” Roskott

velt in ’35 het oordeel ,dat de onderw. met geringe uitzondering

onbekwame menschen waren.” Heijmering vond in ’36 te Babauw

kinderen van 14 jaar, die, na 6 jaar school gegaan te hebben
,
nauwe-

lijks lezen of schrijven konden, terwijl rekenen niet eens onderwezen

8 *
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werd
,
en toch plaatste diezelfde man

, denkelijk omdat hy geen betere

had, 8 jaar later op Rotti nog 3 meesters die geen bijzonder onder-

wijs genoten hadden en nauwelijks tot lezen en schrijven in staat

waren. Hoewel het gebeurd was dat men de meesters onder het

onderwijs door, bezig vond met olie maken ')> toch noemde de Keijser

hen in ’40 , stroeve instrumenten” en ’t was zeker om ze wat vlugger

te doen werken dat in ’40 op Rotti besloten werd hen geen trakt.

uit te betalen voor men zich overtuigd had ,of zij dezelve zich had-

den waardig gemaakt.” Waarlijk, zonder iets af te doen aan de moeite

door Kam zoo vele jaren aan het vormen van ,bekwame medehelpers”

besteed, kan men veilig zeggen: het Inst. Batoemejrah was geen

weelde zoo men althans de scholen der zendelingen tot zendingsscholen

wilde verheffen. Aan kweekel. schijnt gedurende de 29 jaar dat het be-

staan heeft geen gebrek geweest te zyn. Omstreeks ’40 had Roskott eene

voorber, klasse gevormd van kind. die ook als moerids gebruikt wer-

den, uit welke hij dan de besten in de kweekschool opnam. Höveker

te Ternate, we merken op dat deze zelf gaarne een kweekschool voor

de Sangir eil. wilde oprichten, zag hierin gevaar, deels omdat het

den schijn kon hebben alsof deze knapen ten bate van Roskott ge-

bruikt werden, maar deels ook omdat de burgers, die overigens wel

lust hadden hunne zonen voor het ond. te doen opleiden, zouden

afgeschrikt worden hunne kinderen met die der negerij-menschen

vermengd te zien. Toen Roskott opmerkte dat hij door allerlei om-

standigheden genoopt werd zoo te handelen
,
nam men hier genoegen

met die adspirant kweekel. klasse.

Ook met het plaatsen der onderw. ging het vrij goed. Wel vond

al spoedig na de oprichting, de R. Kath. de Stoers, toen Gouv. der

Mol., er geen been in tot 7 maal toe de kweekel. van Roskott voorby

te gaan, om lieden, volgens dezen geheel ongeschikt, te plaatsen,

maar een schrijven van het Bestuur, gevoegd bij het te verstaan ge-

geven voornemen het Inst. op te heffen als de Reg. goed bleef vinden

het voorbij te gaan, had ten gevolge dat deze laatste in ’40 besloot:

de meesters welke zij noodig had uit de kweekschool te nemen. Deze

kreeg dus een eenigszins officieel karakter, hetwelk in ^44 nog ver-

sterkt werd toen Roskott verlof kreeg, wat 3 jaar te voren geweigerd

was, als afgevaardigde van de „Sub Comm. van onderwijs”, alle

1) Dat dit nog wel het onschuldigste was, waardoor de slecht bezoldigde meesters

hunne inkomsten zochten te vermeerderen bewijst o. a. wat v. Ekris verhaalt in

Meded. V p. 299 enz.
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scholen op Amboina te bezoeken ’) en tevens die te Mardika, in de

nabijheid van zijn Inst. gelegen, tot normaalschool in te richten.

De zaken gingen dus naar wensch en Apr. ’45 waren door Roskott

reeds 41 onderw. geleverd die deels op Amboina en omgeving, deels

op Banda, de Aroë eil., N.Celebes en Timor geplaatst waren. In dat-

zelfde jaar echter kou hij maar 5 kweekel. plaatsen want de meeste

scholen waren voorzien, en naar de Z.W. eil., werwaarts de „Sub

Comm. van Ond.” wel een dozijn onderwijzers had willen zenden,

was, sedert de opheffing der koloniale Marine, weinig reisgelegenheid

,

zoodat, tenzij men een eigen schip in dienst kon stellen er van

plaatsing aldaar niets komen kon. Dewijl Roskott begreep dat zulk

een schip wel in de verbeelding zou blijven bestaan, stelde hij voor:

het getal kweekel. dat reeds in ’43 tot 18 was opgevoerd op 12 terug

te brengen. Men keurde dit hier af, dewijl er nog groote behoefte

aan onderwijzers was. Alles bleef dus op den ouden voet, behalve

de moed van Roskott wien allerlei teleurstelling trof. Daartoe rekenen

wij niet dat hij in ’43 zich moest afscheiden van het Hulpgen. te

Ambon. Tusschen dat Gen. en den gouv. de Sekrières was een twist

gerezen die ten gevolge had dat de Reg. alle corresp. met het Hulp-

gen. afbrak. Het Inst. dat zonder die corresp. niet bloeien kon
,
plaatste

zich nu buiten het Hulpgen., ’t welk allengs ontbonden werd^),

en ging op zich zelf staan. Roskott, die ongaarne onder de Keijser

stond en zich in ’38 meende te moeten verdedigen tegen de beschul-

diging, dat hij „door heerschzucht werd gedreven en min eerlijke

middelen bezigde om zich aan alle gezag te onttrekken’’, zal er wel

niet veel tegen gehad hebben, los te zijn van lieden die hem op de

vingers zagen. Minder aangenaam was het echter dat hij maar nooit

had kunnen gedaan krijgen, wat hij reeds in ’41 verzocht had, de

jonge regenten-zonen verplicht te zien een paar jaar op zijn Inst.

door te brengen. De Gouv. toch vreesde van zulk eene betere op-

voeding gevaar voor het gezag. Voorts was het ook niet aangenaam

dat in een verslag door de „Hoofd Comm. van ond.” over ’34—’45

uitgebracht „weinig of niets” van het werk des Gen., en dus ook

Ij Op de inspectie der Buiten-Etablissementen
,
hem in ’45 mede opgedragen,

en die elk jaar 4 maanden reizens zou eischen, scheen Roskott minder gesteld, te

meer dewijl een zendel. die Doop en Avondmaal kon bedienen daartoe beter geschikt

was. Dat het verlof er toe geweigerd werd, zal hem geen teleurstelling geureest zijn.

E. A. ’46 p. 12—17.

‘) In ’43 zou men hier een onderzoek instellen naar het nut van Hulpgen.
,
en daar

dat te Ambon een lichaam zonder ziel scheen geworden te zijn, was de Inspector

blijde dat het ontbonden was. E. A. ’43 p. 173. v. Rhijn. Reis p. 493.



118

van het zijne gezegd werd
,
en of men hier al besloot daarover be-

vreemding te kennen te geven, veranderde aan de zaak niets. Wat
hem echter zeer hinderde was, dat hij, die misschien voor een zendeh-

onderwijzer wel wat veel hart had voor de stoffelijke belangen van

den Ambonnees, zijne inrichting niet genoeg kon doen zijn : eene bron

ook van burgerlijke welvaart. De Serrières die dit laatste ook be-

geerde, rekende op hem ten einde zijne in '42 bij den G-G. P. Merkus

ingediende plannen te verwezenlijken. Hij wenschte de kweekel.

ook bekwaam gemaakt te zien in de cultuur van allerlei producten.

De tuin van het Inst. werd daaraan yverig dienstbaar gemaakt, en

Roskott die de bevolking gaarne ook door een geregeld en werkzaam

leven wilde opbeuren, zocht bij het Gen. steun voor cultuuronder-

nemingen, van welke hij hoopte dat zij mettertijd bij iedere school aan-

gelegd, ook eenige geldelijke baten voor het Gen. zouden afwerpen.

Hoewel men in '44 verklaarde bereid te zijn daaraan eenig geld te

willen wagen en zelfs het Gouv. hem in ’45, tot eene proef met zijde

en cochenille teelt, ƒ 1000 verstrekte, toch viel dit alles niet bestuit.

Vooral kinderen werken niet bijzonder ijverig als met wachten op

vrucht van den arbeid van 7 tot 10 jaar verloopen moet, gelijk toch

bij dergelijke aanplantingen het geval is. Wat er nog kwam, viel

ook al niet mee. Van „diverse olieteiten” en meelsoorten, in monsters

herwaarts gezonden, moest men hem melden dat ze hier niet met

voordeel te plaatsen waren, de prijs van landbouw-werktuigen kwam
ook al te hoog, en wat de koffie betreft, in ’47 ontving hij bericht

dat de qualiteit door hem gekweekt geacht werd tot de „naastbeste”

te behooren. Zoo leed, dit op zich zelf prijzenswaardig plan schip-

breuk op verschillende klippen. Al meenen wij op enkele uitstekende

te lezen; „heerschende ziekten”, „gebrek aan leiding”, „onvoldoend

kapitaal” zulks neemt niet weg dat een illusie verloren ging. De

schooltuinen, hier en daar nog zoowat aanwezig, zijn als de eenig

zichtbare vruchten van al die bemoeiingen aan te merken ').

Wat den zend. onderwijzer echter het meest bezwaarde was het

opschrift op de eerste der genoemde klippen. In ’38 was er eene

koortsepidemie uitgebroken die V4 der bevolking wegraapte en aldoor

met min of meer hevigheid was blijven heerschen. Behalve den besten

zijner kweekel. die in ’47 door den Inspector beschreven werd „als een

1) In 53 drong R. er ook op aan vrome ambachtslieden te vormen en in de

hoofdplaatsen van N.-Indië te ondersteunen. Hij meende, hun woord en vooral hun

voorbeeld zou meer licht kunnen verspreiden dan het enkele onderwijs. Ook hier

kwam niets van. E. A. ’53 p. 115, 117.
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man van helder hoofd, krachtigen wil en hij toeneming Christelijk

gemoed” en in wiens huis ,de vrede en de liefde Gods” heerschten,

verloor hij ook een paar zijner kinderen en in den regel kon hij pas

3 maanden ’s jaars geregeld doorwerken. In ’50 was van de 35 per-

sonen waaruit zijn huisgezin bestond bijna niemand tot hulp in staat

zoodat hij het eenzame Batoemejrah was ontvlucht om in de stad te

gaan wonen.

Nemen wij dit alles bijeen dan is het althans verklaarbaar dat hij

in Apr. ’50 verzocht verplaatst te worden. Picauly, die reeds 7 jaar

hem als een trouw medehelper ter zijde had gestaan, kon op kleine

schaal de school ten bate der amb. gem. voortzetten, en hij zou op

Java, tegen het leeren van de taal zag hij niet op, voor Timor en

N. Celebes onderw. vormen. Men was er hier niet toe genegen en

hoewel hij nog in Oct. trots het afnemen der epidemie „met hijgend

verlangen” naar de toestemming uitzag, hij moest zich vergenoegen

met het verlof eene reis naar Java te doen, wat hij echter niet ver-

koos. Minder zwarigheid maakte men hier hem toe te staan de be-

noeming tot schoolopziener op Amboina, in Dec. ’51 hem te beurt

gevallen, aan te nemen, mede „om te verhoeden dat het Christ.

element op die scholen verdwijne”. Voorts werd het Inst. op een ge-

zonder erf overgebracht en toen ook de beschuldigingen door den

amb. pred. Dr. Hanegraat in ’53 tegen hem ingebracht, waardoor hij

genoodzaakt werd niet minder dan 14 kweekel. weg te zenden en

zich een tijd lang aan het onderwijs te onttrekken, door dezen waren

teruggenomen als op valsche gegevens berustende ^), kon Roskott zich

meer ongestoord aan zijn arbeid wijden. De Gouv. inspector Bud-

DiNGH die in ’53 zijne school bezocht, diende een rapp. in waarin hij

zich „ongemeen voldaan” toonde over eene inrichting welke toen

reeds 80 goeroes had opgeleverd en 29 kweekel. telde.

In ’53 werd met de Reg. onderhandeld over eene betere regeling

der amb. zending en het sprak van zelf dat men nu ook zoo vol-

komen mogelijk op de hoogte wenschte te zijn van het Inst. om te

weten wat er nog gedaan moest worden opdat het daar middelpunt

1) Dr. Th. C. M. Hakegraat die reeds vóór hij in de Mol. kwam allerlei be-

zwaren had tegen de wijze waarop E. werkte, scheen toen hij in Febr. ’52teAmbon
intree had gedaan met Mrk. 4 : 386, 40 zooveel bekommering omtrent de kweek-

school te hebben dat hij allerlei tegen K. inbracht en zelfs kweekel. wist over te

halen zich over hun meester te beklagen. Later verklaarde hij lichtgeloovig te zijn

geweest en terug te nemen als „onwaar en laster”, wat hij had medegedeeld. E. A.

’53 p. 18, 24, 58, 82, 110, 115, 130; ’54 p. 2. Hand. ’53 p. 90; ‘54 p. 35. Verslag

’54 p. 10; Kerk. Cour. ’52 no. 21; ’54 no. 38.
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der missie mocht blijven. De inspectiereis van Ds. van Rhun, heette

het, had er geen genoegzaam licht over doen opgaan en men zond

dus een reeks van vragen. Hierop werd in ’54 een antwoord ontvangen

dat hoe uitvoerig ook, niet voldoende scheen te zijn, althans in ’58

klaagt de „Comm. voor A.mbon”; dat zij onbekend was ,met den

eigenlijken gang van het ond. en de opleiding aan het Inst.” De
vrees was zelfs bij deze comm. levendig geworden *dat gewoonte en

regel een zekeren sleur had doen geboren wórden”
,
waardoor

,
al had

er ook niets afkeurenswaardigs plaats, toch de noodige frischheid ont-

brak
,
en men zocht dus den onderw.

,
die o. a. als schoolopziener het

nogal druk had, een medehelper toe te voegen, die de school kon

voortzetten bij mogelijk , oproepen van den br. uit deze wereld.”

Roskott, van oordeel dat men wel wachten kon tot hij zelf om hulp

vroeg, en meenend het werk met Picauly nog wel af te kunnen

vreesde bovendien dat een bekwaam europ. medehelper moeilik van

hem afhankelijk zou willen zijn en er dus storm te wachten was.

Hy schoof het beslist antwoorden dus op de lange baan, doch in

Nov. ’57 wist men hem toch een antwoord te ontlokken hetwelk,

onder meer, deed zien „dat vooral leiding der kweekel. voor het

godsd. ond.” noodig was. Daar men den gosznerschen zendel. Jack-

sTEiN, dien hij, als het dan moest, nog wel zou willen, en die de

„Comm. voor Ambon”, dan ook ter benoeming ad interim voorstelde

,

toch eigenlijk niet begeerde, vond men maar goed te wachten tot een

geschikt persoon zou gevonden worden. Dat dit spoedig mocht ge-

schieden bleek wenschelijk, want toen de Reg. in ’58 besloot aan de

scholen in de Mol. f 12.000 meer te koste te leggen, kreeg Roskott

aanvraag om 50 meesters, terwijl hij er maar 6 leveren kon.

In Apr. ’58 stelde hij dns voor het getal kweekel. op 30 te brengen

en ofschoon dit het Gen. jaarlijks op ƒ 1500 meer te staan kwam,

keurde men het goed, zonder zelfs „om geen reden tot inmenging te

geven”, bij de Reg., voor welke toch eigenlijk die opleiding ere-

schiedde, om tegemoetkoming te vragen.

De kweekschool bloeide nu zeer, maar toch drong de vraag: of zij

wel beantwoordde aan het doel: de zending door het schoolwezen te

bevorderen, zich op den voorgrond. Ten gevolge, of in weerwil van

de nieuwe regeling der zending op Amboina in’54, werden de zendel.

uitgesloten van alle toezicht op de scholen. De leden der „Comm. v.

Onderw.” kwamen zelden of nooit buiten de hoofdplaats en droegen

het schooltoezicht op aan Regenten of andere ambten, die geacht

werden er misschien nog meer verstand van te hebben dan de zendel.
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I De meesters deden dan ook wat goed was in hunne oogen, of

!

werden, wat ook al voorkwam, door die heeren belet het goede dat

zij op godsd. terrein nog wilden
,
uit te voeren. Of Roskott die school-

I

opziener was
,
in deze zaak wel genoeg doortastte mag billijk betwijfeld

I worden
,
want Ds. Brumund ,

vice-voorz. van bet Ind. kerkbestuur
,
was

' in ’62 van oordeel; dat Roskott zich op dit gebied nog groote ver-

I

diensten verwerven kon.

In Mrt ’60 werd wel een bezwaarschrift bij den Min. van kol. in-

gediend'), maar dit belette niet dat in Sept. d. a. v. door een be-

i stuurslid als zijne meening werd te kennen gegeven: dat het amb.

f
Inst. meer dienstbaar was aan de bedoelingen van het Gouv. ter

verbetering van bet schoolwezen, dan aan het hoofddoel ’t welk het

i Gen. zich bij de oprichting er van bad voorgesteld. Een ander zeer

[' invloedrijk lid geeft toe, dat, boe nuttig bet Inst. ook is voor de

I verbetering van bet schoolwezen, de opleiding der meesters „voor bet

I

werk in de Christen gem. zeer gebrekkig” was, dewijl volgens hem

Roskott „minder geschikt geacht moet worden voor de vorming der

meesters tot den dienst in de gem.” Aangezien bet moeilijk was hem
iemand tot hulp toe te voegen werd in overweging gegeven eene

andere inrichting daar te stellen „om bruikbare evangelisten of voor-

gangers voor de gem. te vormen.” Aan de „Comra. voor Ambon”,

met den voorsteller versterkt, werd nu opgedragen daarover bare

gedachten mede te deelen.

I Zij behoefde zich, na reeds eenmaal diligent verklaring gevraagd

I

te hebben
,
niet te haasten want het liep met de kweekschool op een

1 eind. De verhouding tusschen Roskott en bet Gen. werd eenigszins

I

gespannen. Naar aanleiding van bet bezwaarschrift bad hij aan bet

i Bestuur zijn leedwezen over de opzending er van betuigd omdat er

I
slechts bitterheid door te weeg was gebracht; eigenmachtig bad bij

eene nieuwe school gebouwd voor welke men bier niet gezind was

bij te dragen wat bij wenscbte, ja hij toonde zich zeer beleedigd

dewijl men de vrijheid genomen bad in Mei ’61 bij de zendel. onder-

zoek te doen naar het gedrag en de bekwaamheid der verschillende

meesters. Onder afkeuring van den toon waarin zijn brief van 62 pag.

:
gesteld was, werd hem gemeld dat het Bestuur daartoe alleszins be-

1) Op de missive gaf .31 Aug. ’60 de Gouv. der Mol. Goldman, een antwoord

dat 29 Apr. ’61 bij het Gen. inkwam, doch daar er volstrekt niet gelet was op de

scholen besloot men Oct. ’61 daarover bevreemding te kennen te geven en op nieuw

aan den G-G. voor te leggen , wat deze niet eens aan den Gouv. der Mol. had

kenbaar gemaakt. E. A. ’61 p. 96, 197.
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voegd was en het, zoo noodig, nogmaals zou doen. De beschuldiging

dat hij handel dreef en wel door bemiddeling van verdachte personen

,

moge onjuist geweest zijn, toch erkende hij dat zijn veestapel hem
tot „groote voorspoed” was geweest, maar toen hij in ’5G zijne vrouw

verloren had, kwam hij tot een 2*1® huwelijk op eene wijze welke bij

een man van zijne positie ergernis geven moest. Met algemeene stem-

men werd 13 Juli ’64 hier besloten hem te ontslaan, een besluit, dat

op protest van den betrokkene, inmiddels ook als schoolopziener door

het Gouv. ontslagen, wel nader onderzocht, maar 18 Apr. ’65 ge-

handhaafd werd. Ook zijn eisch om huur voor gebouwen van het

Inst.
,
reeds in ’60 had hij laten verluiden voor deze wel ƒ 21,000 uit

eigen middelen te hebben opgeofferd, werd, als op geen enkelen

rechtsgrond rustend, gewezen van de hand, maar wèl getreden in

zijn voorstel om Picauly met f 20 per mnd te peusionneeren *)•

De grond dreunde wel een weinig van den schok toen uit. Dec.

’64 een Inst. werd opgeheven dat voor de ruim 80 scholen op de

Amb. eil. onderwijzers had geleverd en onder de inlanders, voorge-

licht door Europeanen die
,

gelijk Luijke het uitdrukt
,
met den

„Dageraad” heulden, liep het gerucht dat de Christ. godsd. nu afge-

schaft was. Of het Inst. gedurende zijn 29jarig bestaan nu zóóveel

voor het Christendom gedaan heeft dat het verdiende daarmede ver-

eenzelvigd te worden? Het oordeel valt moeilijk. Als van betrouwbare

zijde in ’52 verzekerd werd dat „door de zendelingscholen buiten

Java” ook op dat eiland meer zucht naar kennis gekomen was, dan

bewijst zulks dat Batoemejrah’s Inst. vrij wat invloed, ook in ruimen

kring, heeft uitoefend. Holtz die in ’42 de scholen op Amboina be-

zocht kon aan de vorderingen en meerdere beschaafdheid der kinderen

al spoedig merken dat een van Roskott’s kweekelingen hun meester

was. Vermaa.sen die in ’44 een paar daar gevormde meesters op Timor

kreeg, schijnt, ook uit godsd. oogpunt nog al met hen ingenomen,

althans hij vindt ze „een heter slag van menschen, die meer zelf-

standigheid en gevoel van eigenwaarde bezitten dan men zelfs bij

den Javaan schijnt aan te treffen.” Inspector van Rhijn had er op

Boeroe een ontmoet die zich ook als voorganger der gem. gunstig

onderscheidde en scheen zeer ingenomen met „de meesters door

Roskott gevormd, die over het geheel de besten zijn, zoo wat gedrag.

*) J. L. PiCAULT die voor eigen rekening eene kleine drukkerij bleef houden, ge-

noot van dat pensioen tot 28 Nov. ‘80 toen hij, door allen geacht, ontsliep. Mndber.

’81 p. 46.
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wandel als bekwaamheid betreft.” Hij wijst op hen als ,de mannen

die meer dan iemand verhoeden, dat het goddelijk ev. licht.... niet

geheel door heidensche duisternis weder worde uitgebluscht.” Ook

de Gouv. inspector Dr. Buddingh was van oordeel dat de inrichting

niet missen kon , heilzame vruchten voor de Christen bevolking van

Amboina voort te brengen”
,
en wij zouden zelfs erkennen moeten dat

zij ook voor de heidenen nuttig kon zijn als alle meesters den tact

hadden bezeten van de beide mannen die we in Meded. III p. 180 en

201 op Ceram en Boeroe een bezoek zien brengen.

Er is echter ook een keerzijde. Roskott deed te veel aan aardrijksk.

V. Palestina, iets wat zoowel de heer Le Clercq die in ’72 de amb.

scholen bezocht, als de Dir. Nbdb. erkent. De laatste heeft ook

bedenking tegen de bijb. strekking van zijn onderwijs, iets waarin

Verhoeff en Bossert, met het oog op de voorgangers der gem. het

met hem eens zijn, terwijl van Ekris in ’t midden wil laten of de

kweekschool meer kwaad dan goed zou gesticht hebben. Gelijk we

zagen was men hier op de Bestuursverg. van Sept. ’60 ook ver van

tevreden met het oog op de goeroes.

De schuld hiervan geheel naar Roskott’s zijde te schuiven achten

we echter onbillijk, want de in Hoog-Mal vertaalde Bijbel, die sedert

een goede eeuw daar nu eenmaal de Kerkel. Bijbel was, heeft er ook

deel aan. Trots Roskott’s woordenboek daarop
,
kon hij voor de kweekel.

niet geheel toegankelijk worden, terwijl het Laag-Mal. N. Test., in

’32 te Soerabaia verschenen, en waar de amb. pred. zooveel mee op

hadden, ook vrij wat verklaring noodig had.

Dat er op zijn Inst. weinig tucht heerschte is zeker niet te ont-

kennen en daar men hem herhaalde malen hulp had aangeboden, is

Roskott, die deze afwees, niet te ontschuldigen. Een der hoofdoorzaken

van de traagheid veler onderwijzers als voorgangers der gem., nl.

gebrek aan toezicht, kon hij moeilijk wegnemen. Jaren lang heeft hij

de op Amboina werkzame onderw. voorzoover zij maandelijks ter

hoofdplaats hun trakt. kwamen beuren, wel om zich vergaderd
,
maar

op de elders wonenden kon hij geen invloed oefenen. Nu is het wel

waar, Roskott, die zelf erkent ,dat de „Sub Comm. voor Ond.” en

ligt ook de Reg. ongaarne de inmenging der zendel. met de inl.

scholen ziet” '), had zich wat minder aan de zijde van het Gouv., wat

*) Toch klaagt in ’63 een Ind. Blad
,
na een donker tafereel van het ond. in de

Mol. opgehangen te hebben , over de school waar het geven van „kerkelijk onder-

wijs” doel was. Cbaandijk p. 102.
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meer aan die der zendel. behooren te scharen, maar de vraag blijft:

of ook dit veel geholpen zou hebben? Waar dus de Reg. de mannen

die nog bet meeste verstand van onderwijs hadden, uit de school

bleef weren daar kan het ons, gedachtig aan het „zoo heer zoo

knecht”, wel niet verbazen dat de meesters er toe kwamen om in

het werk dat die ter zijde geschoven zendel. bijzonder ter harte ging,

nl. de stichting en opbouwing der gem.
,

zich te bepalen tot — het

strikt noodige ’).

Wat men echter aan Roskott te laste moge leggen — niet dat

het hem aan ijver ontbrak en als bewijs daarvan kan mede gelden

wat we ten slotte nog melden van zijn arbeid met en voor de druk-

pers. Dat deze werkdadigste aller uitvindingen ook ten bate der zen-

ding werd op cyns gesteld spreekt van zelf, en reeds in ’19 berichtte

Kam dat hij eene drukkerij had opgericht om in de dringende be-

hoefte aan vraagboekjes te voorzien. Van de beide persen hem later

nog gezonden bleek de eene onbruikbaar, en van de andere had hy

genoeg geëischt om de inl. die er bij zijn overlijden nog mede werk-

ten het wenschelijk te doen achten haar met hare stompe letters te

laten voor hetgeen zij was. Geen wonder dat de Keijser in ’36 vroeg

om een nieuwe pers en een bekwaam drukkersgezel die de inl. kon

opleiden haar zóo te bedienen dat zij voor grooten kring het noodige

kon leveren. Een nieuw ijzeren instrument voor ƒ 590 gekocht werd

in ’39 ten huize van Roskott opgesteld en deze scheen er zooveel

liefde voor te hebben opgevat dat de opmerking noodig bleek: dat

zij „voornamelijk gezonden is tot bespoediging van dagelijks voor-

komende behoeften en ter aanmoediging van werkzaamheid.”

Trots dezen wenk nam de drukkerij nog zooveel tijd in beslag dat

hem in ’46 werd toegestaan den zoon van Bar
,
volgens hem hiervoor

juist berekend, aan haar te verbinden. Toen deze in ’47 door den

Inspector, zoo wegens zijne vroomheid als zijne kennis van taal, zeden

>) E. A. '30 p. 12; '34 p. 1.54, 358; '35 p. 158, 169; '36 p. 26, 38, 104, 125;

'37 p. 123, 168; 8 p. 131; '39 p. 8; '40 p. 111, 119, 196, 299; '41 p. 5, 174; '42

p. 20; '43 p. 93, 128, 167, 173, 175; '44 p. 116, 129, 132, 142—144; '45 p. 7,

22, 32, 56, 60, 84, 86, 123; '46 p. 14; '47 p. 15, 17, 31, 37, 147; '49 p. 20; '50

p. 64, 90, 163; '51 p. 108; '52 p. 104, 123; '53 p. 74; '54 p. 25, 108; '58 p. 99,

101, 135; '59 p. 124, 127, 227; '60 p. 60, 75, 161— 164, 206; '61 p. 4, 6, 95, 97;

'62 p. 82; '63 p. 266; '64 p. 87; '65 p. 30, 54; '66 p. 171; '81 p. 41. Meded. II p.

373; III p. 128, 134; IV p. 26; XIII p. 101. Mndber. '43 p. 132. v. IIiiijn, Reis.

p. 258, 479, 482. Budd. N. O. Indië II, p. 147. Nnob. Gcsch. p. 227, 254. Eme-

lo'sch Zendingsblad '60 p. 45. Vergad. v. h. Ind. Gen. 13 Febr. '84 p. 41.
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en landaard geschikt werd geacht voor zendeling en herwaarts was

gezonden
,
werd het werk

,
dat men overigens meende hier goedkooper

te kunnen leveren, wat beperkt.

Omstreeks ’57 scheen de pers, die nog steeds in eigen onderhoud

had voorzien, tot leedwezen van de toen weer aanwezige zendel. den

strijd om het bestaan opgegeven te hebben, zoodat een te Bat. opge-

richte , Vereen, tot bev. van christ. mal. lectuur”, verzocht haar ten

geschenke te mogen ontvangeu. Juist in datzelfde jaar vond echter

de Reg. goed ƒ 3000 ’s jaars uit te trekken om in schoolbehoeften

te voorzien, en Roskott zond nu niet alleen een paar jongelui naar

de drukkerij van Fuhri te Soerab. om wat beter op de hoogte te komen

maar hij zette ook voor ƒ 400 een nieuw gebouw en verzocht, hoe-

wel het storten van den door de wet geëischten borgtotiht hem moei-

lijk viel, daarin zijne pers in werking te mogen brengen. Of hij voor

een door hem vervaardigd mal. schoolboek den prjjs van ƒ 500 be-

haald heeft, kunnen we niet zeggen, maar wel genoot omstreeks ’GO

de Christenreize van Bunyan, een boek dat hier 15 jaar later voor de

Mineh , weinig geschikt” geacht werd, de eer het eerste volksleesboek

te zijn dat, met hier vervaardigde platen, in een te wenschen over-

latende vertaling, het licht zag.

Geregeld werd nu door minstens 5 man gearbeid en tal van school-

boekjes in hoog- of Bijbelmal.
,
vaak van lange lijsten ter verklaring

van onverstaanbare woorden verzeld, werden door hem afgeleverd.

Aangezien ook andere zendel. aandrongen op den druk van geschrif-

ten, zou al spoedig een Regl. noodig geworden zijn. Of de Gouv.

door eene hem gezonden slecht gedrukte bloemlezing uit Zahn’s Bijb.

Gesch., bewogen zou zijn Roskott, mede als erkenning zijner ver-

diensten, eene nieuwe pers te schenken kunnen we niet verzekeren,

maar wèl dat in ’79 te Haarlem gedrukt werd Roskott’s vert. van

het N. T. in Ambonsch- of, zooals hij het noemde, middelbaar Mal.

Omstreeks ’60 aangevangen werd deze vert. hier minder gunstig be-

oordeeld, maar kort voor zijn dood bood hij haar het Schotsche Bijb.

gen. ter uitgaaf aau. Dit, Dr. Smeding had de drukproeven nagezien,

gaf in ’79 het N. T. uit, en waar het, om zonder schade af te zetten

ƒ 3,25 per ex. had moeten eischen, werd de prijs op ƒ 2 gesteld. Het

door het Ned. Bijb. gen. uitgegeven N. T. van Klinkert, schijnt dat

van Roskott nog al concurrentie aan te doen ').

9 Roskott overleed, na zich te Ambon met het geven van ond. te hebben bezig-

houden, in ’73. E. A. ’73 p. 246.



126

Ten gevolge van het aan Roskott gegeven ontslag nam Bossert de

bloeiende drukkerij over, doch dewijl hij er van Saparoea uit geen

behoorlijk toezicht op houden kon en een aannemelijk bod zich

wachten liet, heeft Picauly haar tot zjjn overlijden voor eigen reke-

ning gebruikt ’).

HOOFDSTUK X.

DE OMLIGGENDE EILANDEN.

Wat er te Ambon van wege het Gen. geschiedde is verhaald;

we hebben thans te zien wat daarbuiten, zoover het tot de Ambonsche

zending gerekend mag worden, verricht is. De zending op Timor en

die op de Z. Wester eil.
,
ofschoon tot ’28 onder Amboina gerekend,

behandelen wij afzonderlijk. Hetzelfde doen we met de zending op

N. Celebes (Minehassa) hoewel deze nog lang na het pas genoemde

jaar tot de Ambonsche missie gerekend werd.

Bij het handelen over de verschillende posten tot de aldus be-

perkte ,Ambonsche zending” behoorende, nemen we de volgorde in

acht, aangegeven, zooveel mogelyk, door den datum op welken de

stations bezet werden.

Allereerst komt aan de orde Ceram, het hoofdeil. van het centraal

gedeelte der Mol. Naar dit eiland op welks zuidkust althans, de sol-

daten der Compagnie duchtig huis hadden gehouden, wilde reeds Dr.

JüSTUs Heurnids zich in 1633 begeven maar men dorst hem geen

verlof geven. Elf jaar later was er toch een pred. te Kaybobo, doch

toen de Alfoeren ontdekten dat bet Christen worden hen niet ont-

slaan zou van het gezag van den Sultan van Ternate, wilden zij

maar liever by hun „duiveldienst” blijven. Wel kwam er in later

jaren wat genegenheid tot het Christendom en in 1673 was er zelfs

een eigen pred
,
doch begin van de eeuw waren er maar 7 gem.

die op een goede 1100 gedoopten nog geen 100 lidmaten telden.

1) E. A. ’2I p. 587; ’26 p. 267; ’28 p. 367, 388; ’37 p. 185; ’38 p. 1; '40 p. 301;

'46 p. 17; '47 p. 15, 120, 155 ;
'57 p. 114, 128, 136; '58 p. 24, 30, 115; '59 p. 126;

'60 p. 162, 207; '61 p. 183; '62 p. 232, 241; '63 p. 21; '64 p. 25, 232; '65 p. 27,

60; '66 p. 64; '75 p. 176; '78 p. 156; '80 p. 11, 158. Mndber. '81 p. 46. Tijdschr.

V. N. Ind. '52 II p. 136.
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Woonden op de kust nog al veel Maleyers, in het binnenland schenen

de Alfoeren *) zoo moordlustig te zijn dat het Ida Pfeiffer als een

harer grootste heldendaden werd toegerekend het eiland van noord

naar zuid te zijn doorgetrokken. Gelukkig trok Kam zich ook de daar

op de kust gelegen christen negerijen aan en op een der laatste Juni-

dagen van ’22 liet de brik de Haai in de buurt van de negerij Kayhoho

het anker vallen en gunde Kam zich ,het genoegen” met den zendel.

Akersloot aan wal te stappen *).

Geen „slamattie” (welkom) klonk hun tegen, ja de radja scheen het

bezoek minder aangenaam te vinden en gaf te kennen bij den Res.

een verzoekschrift te hebben ingediend om van een zendel. verschoond

te blijven. Alras bleek echter dat het opperhoofd zich tot tolk van

slechts een gedeelte der bevolking gemaakt had, zoodat Kam besloot

zijn zendel. daar maar te laten opdat deze zorgen zou voor het ge-

deelte des eilands hetwelk tot de residentie Haroekoe behoorde. Dank
zg de bescherming der Reg. kon deze het 3 jaar uithouden op eene

plaats, waar de regenten vóór elke godsd. oef. lieten afkondigen dat

men ter kerk moest gaan, maar waar de kinderen niet op school te

krijgen waren en eindelijk beproefd werd het huis van den zendel.

in brand te steken. Daar Akersloot nog al in ’t Maleisch bedreven

was beval Kam hem in ’24 den Gouv. aan voor Malakka, waar de

gem. op hooger last, door een zendel. zou bediend worden tot er een

pred. beschikbaar zou wezen.

Als zijn opvolger onder de bijna 900 Christ. verscheen in ’24 J. C.

Vonk®), die, aangezien het Gouv. ’t welk hem gezonden had al spoedig

zijn trakt. even als dat van andere zendel., introk reeds in ’26 ten

laste van het Gen. kwam. Jammer dat zijn arbeid zóó weinig ten

bate van het Godsrijk kwam dat we het Burkhardt (IY. I S. 264)

0 Heidenen die nog niet tot een monotheïstischen godsd. overgingen worden
door de inl. Alfoeren (van het arab. „al” en het spaansche „foeroe” wild) genoemd.

De Ind. Gids ’80 I p. 116.

0 JoHANNES Akersloot geb. te Amst.
, schoenmaker, was 6 jaar soldaat en werd

te Zntphen in garnizoen zijnde door gesprekken met le Bruin en het bijwonen der

bedestonden opgewekt zich op 27 jarigen leeftijd bij het Gen. aan te geven. Na 2

jaar te Berkel geweest te zijn werd hij in ’20 uitgezonden. Reeds in ’25 is hij van
Malakka als zendel.-leeraar naar Depok verplaatst. Hij overleed 26 Febr. ’30 te Bat.

E. A. ’18 p. 403, 412; ’20 p. 541; ’25 p. 224. Handel. ’20 p. 73; Mndber. ’30 p. 1 74.

*) Jan Gaspar Vonk, geb. te Amst., koperslager, was 7 jaar soldaat en werd
in ’09, te Brielle in garnizoen zijnde, door de bedestonden tot den zend. arbeid

opgewekt. In ’17 gaf hij zich daartoe te Leeuwarden aan, ontving er eenig onderwijs

van pred., werd van ’18 tot ’21 te Berkel, daarna te Rott. opgeleid en vertrok in

Dec. '22 op 34 jarigen leeftijd. E. A. ’18 p. 360, 411, 412; '22 p. 774; '23 p. 60,
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niet kunnen naschrijven : dat hij tot zijn dood, ,in Segen wirkte.”

Immers de ƒ 200 extra toelage
,
hem in ’31 voor de opvoeding zyner

kind. toegelegd
,
mogen niet als bewijs van tevredenheid des Bestuurs

worden aangemerkt, want hoewel Kam bij een bezoek in ’26 nog al

tevreden bleek, men had reeds spoedig aan zijn ijver leeren twijfelen.

In ’35 vond de Keijser zijne gem. „zeer achterlijk” en 2 jaar later stelde

het Hulpgen. te Arabon dan ook voor: den man die niet buiten eigen

toedoen „oud, afgeleefd en ongeschikt voor zijne betrekking” geworden

was te ontslaan. Zijne „afzondering van allen beschaafden omgang”

liet men nog als verontschuldiging gelden en hij kreeg ƒ 600 ’s jaars

„totdat hem een andere staat zal verzekerd wezen.” Dat de dood

reeds in ’38 die taak op zich nam, daaraan konden zij die den man

kenden niet dan met ontroering denken.

De Keijser in ’40 Kaybobo bezoekende vond van de 400 kind. er

320 zonder onderwijs en toen in ’41 een der als ’t ware van Letty

gevluchte zendel. Holz en Luijke voor Kaybobo aangewezen werd,

zag niet deze alleen daarin bezwaar, maar de Gouv. verbood die

plaatsing. Voor dit laatste zullen beiden zeker dankbaar geweest zijn,

immers nog in ’t zelfde jaar die gem. bezoekende, vonden zy den

radja benevens zijne oudsten beschonken en de kind. onwetend, ter-

wijl de meeste lidmaten in dronkenschap en buiten echt leefden.

Jellesma in ’45 met de Kaybobonezen kennis makende
,
vond den toe-

stand van het Christendom er niet best, maar toch nog iets beter

dan elders ').

Was de ontvangst te Kaybobo niet hartelijk geweest die te Elpapoeiy

dat 4 Juli ’22 door den zendel. J. Starink *) met veel moeite bereikt

werd, was zóo vijandig dat hij terug trok om in de buurt op gun-

stiger gelegenheid te wachten. Deze deed zich reeds enkele dagen

later voor toen eenige opperhoofden hem kwamen afhalen, zeggende

dat het ondervonden verzet toegeschreven moest worden aan vrees

voor de overplanting der elders heerschende pokken. De gehechtheid

aan den ouden godsdienst waartoe het zware rantsoen dat van in

') E. A. '27 p. 320; ’28 p. 378; '29 p. 441 , 485, 490; '32 p. 200, 204; '33 p.

215; '37 p. 52, 226; '38 p. 38, 61 , 67, 109; '39 p. 98; '41 p. 109; '42 p. 113, 154,

160. Mndber. '23 p. 54, 90; '24 p. 52, 109; '26 p. 27; '28 p. 70; '38 p. 133; '47 p.

26; '60 p. 120; '68 p. 91. Ev. Miss. Mag. '40. 4 S. 196.

*) Jan Starink, schoenmaker te Zutphen, gaf zich door het lezen van zendingsber.

getroffen, op 30 jarigen leeftijd in '18 bij het Gen. aan. Na 2 jaar te Berkel opge-

leid te zijn werd hij in '20 uitgezonden. E. A. '18 p. 368; '20 p. 531.
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massa overgaande distr. geëischt werd, zeker ook het zijne bijdroeg,

gaf weinig hoop, terwijl het voorbeeld dat vele Christenen gaven
,
ge-

voegd bij hunne verzekering dat er geen leven na dit leven was,

allerongunstigst werkte. Toch bleef Stakink, hoewel in Aug. ’23

tijdelijk naar zijne hoofdplaats Saparoea geweken, trots allerlei levens-

gevaar volhouden, voerde het aantal kerkgangers, ook door weder-

invoering eener boete op het wegblijven, wat hooger op, zag het

aantal afgodsbeelden af, dat der schoolkinderen merkbaar toenemen

en zou, wie weet nog welke blijde ervaringen opgedaan hebben, in-

dien hij niet in ’25 naar Toegoe bij Bat, verplaatst ware ’). Zijne

vrees dat de gein. nu vervallen zou bleek helaas niet ijdel. In ’28

vond Kam wel dat de afgoderij toegenomen was maar vele gem. leden

begeerden toch weer een zendel. Einde ’38 bracht Ruden er een be-

zoek en vond niet een kind dat lezen kon, terwijl de bewoners uit

vijandschap tegen het Gouv. hunne woningen in brand gestoken hadden

en naar het gebergte gevlucht waren. Toen de straks genoemde Holz en

Luijke in ’41 ook daar kwamen droegen de meeste mannen het teeken

van koppensnellers, en terwijl slechts weinigen de van bladeren ge-

bouwde kerk bezochten stond een groot nieuw afgodshuis met men-

schenhoofden versierd in groote eer. Blijkens het door hen over de

14 bezochte negerijen ingeleverd verslag was Elpapoety de eenige

waar zij geen Avondmaal bedienden „wegens den slecliten staat” der

uit 55 lidmaten bestaande gem., een toestand waarin zij in’45, mede

onder invloed van het Kakian-verbond nog verkeerde ^).

Of het aan de Reg. lag, die, niet kunnende instaan voor de veilig-

heid der zendel., wellicht geen verlof tot vestiging geven wilde, dan

wel aan het Gen., dat geen arbeiders beschikbaar had, kunnen we

niet zeggen, maar wel dat eerst in ’44 weder een zendel. op het

groote Ceram verscheen. Uitgezonden om bij mogelijke vacature

Roskott te vervangen was J. E. Jellesma in Maart ’44 op Amboina

1 De verslaggever in het Ev. Miss. Mag. (40, 4. S. 176) verbaast er zich terecht

over dat het Ilulpgen. te Bat. zoo iets doen kon ,
want te Toegoe telde de gem. 50 zielen.

) E. A. ’23 p. 123; ’25 p. 223; '26 p. 274; '40 p. 91; '42 p. 113. Mndber. '23

p. 54, 94; '24 p. 54; '25 p. 81; '26 p. 28; '47 p. 26. Ev. Miss. Mag. '28 S. 114;

'30 S. 131.

Jelle Eeltjes Jellesma, zoon van den onderwijzer te Hitzum, werd na

diens dood in '30, boerenknecht. Te Leeuwarden vond hij een zend. ber. en besloot

zich aan haar te wijden. In '38 werd hij marskramer, woonde te Harlingen de bid-

stonden bij en na zich aangegeven te hebben ontving hij van eenige pred. onderwijs.

In Mei '39 viel het onderzoek te Kott. niet best uit wegens de blooheid van den

adspirant, doch de friesche heeren wisten hem, ook met behulp van het Gen. gelegen-

Kiui.jF, Geschied. Ned. Z. Gen. 9
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geland, en daar hij aan het Inst. geen plaats vond, en trots de be-

staande behoefte, van den Gouv. der Mol. geen verlof tot vestiging

op Saparoea kon krijgen, moest lijj te Wahaaij op de Noordkust van

Ceram, waar toen nog een militaire post was, zich vestigen. In het

najaar van ’32 had Kam op een zijner zwerftochten ook deze plaats

bezocht en het bijgewoond dat aan zijn reisgezel, den Gouv. der Mol.

,

door den Sultan op een koperen schotel ,eenige nietswaardige schel-

pen” als tegengeschenk werden aangeboden.

Of het daar nu, althans op geestelyk gebied wat minder schriel

zou toegaan? Jellesma had er niet over te roemen of
,
wil men, bleef

te kort om er over te kunnen oordeelen. Na 10 April ’44 daar geland

te zijn begon hij onder de uit 44 man bestaande bezetting, bij welke

17 Europeanen, te arbeiden. In de 4 negerijen in de buurt, met uit-

zondering van eén Christen huisgezin, door zeer onwetende en luie

Moham. bewoond, gaf zyn arbeid niets. Op eene reis nog in het na-

jaar van ’44 naar enkele alf. negerijen ondernomen, deed hij weinig

bemoedigende ervaringen op, maar het volgend jaar mocht het hem
na allerlei verraad en gevaar te boven gekomen te zijn, gelukken

aan den mond van de Isal een aantal Alf. samen te brengen die daar

een nieuwe negerij aanlegden welke hjj Damej (vrede) noemde.

Hjj hoopte daar een vast uitgangspunt voor zijne werkzaamheid te

erlangen, en tevens, dewijl er geen algem. alf. taal bestond, aan het

Mal. zulk een overwicht te verschaffen dat schoolboekjes en Bijbels

in die taal alom zouden kunnen gelezen worden. Toen hij in het

voorjaar van ’46 maatregelen nam om onder de uit circa 30 personen

bestaande bevolking te gaan wonen, werd hem door het Bestuur ge-

meld dat hij den Inspector van Ruijn als secret. was toegevoegd en

zich dus naar Bat. had te begeven ten einde zijn reisgezel op te wachten.

Hoewel hü te Damej 2 meesters achter liet en de amb. vrienden

hem beloofden zich aan deze zooveel mogelijk gelegen te laten liggen ,

toch verliet hij 26 Mei ’46 Ceram’s noordkust met weemoed want hij

begreep dat zijn pas gestichte kolonie een zwaren strijd zou te voeren

hebben. Zijn voorgevoel heeft hem niet bedrogen. In het najaar van

heid te geven zich onder leiding van Ds. Adama te Dongjum op Mal. en Arab. toe

te leggen. Hij maakte zulke verrassende vorderingen dat in Febr. ’Al besloten weid

hem zonder nader ex. in het op te richten Z.huis eene plaats te geven. In Aug. ’43

werd hij, 27 jaar oud, uitgezonden. E. A. ’39 p. 156; ’40 p. 134; ’41 p. 24; ’43 p. 7.

Van de hand van Mej. K. te Hallum verscheen in ’72 te Leeuwarden een levens-

bericht van dezen „Apostel (?) van Java”, met voorbericht van J. Kruut.



131

’47 ging Roskott er eens zien. Door eene ziekte die lien afzichtelijk

maakte geteisterd, hadden van de 120 personen die er geweest waren

velen de vlucht genomen, en dewijl de overblijvenden er maar geen

vrede mede konden hebben dat de pandita, die beloofd scheen te

hebben tot hen weder te keeren, zijne belofte niet nakwam was het

vertrouwen zóo geschokt dat zelfs de oudste der meesters, Noessali,

hoe ongaarne ook, om verplaatsing vroeg. Die pandita zelf, wien ge-

durende de inspectiereis een kort bezoek aan zijne stichting niet

wenschelijk voorkwam omdat het zijne Alf. „slechts in de war zou

brengen”, scheen ook daarna weinig roeping te gevoelen weder naar

de Damejers terug te keeren. Hij gevoelde dat hij, werkend als te

Damej, meer pionier dan Ev. bode was, terwijl bovendien het voor-

beeld der Apostelen, die bij voorkeur naar volkrijke plaatsen gingen,

hem zóo aantrok, dat ook hij naar zulk een station omzag *).

Hoewel we later nog eens naar Ceram terugkeeren begeven we

ons thans naar het eiland Boeroe.

In Juli ’22 zond Kam er den zendel. J. F. Bormeister *) heen, om
na 8 Aug. aangekomen te zijn van de 145 leden der gem. te Kqjeli

zijn hoofdwerk makende, toch ook te trachten iets voor de overige

bewoners te doen. De Moh. echter waren daar minder onverschillig

voor hunnen godsd. dan wel elders; een koning der Alfoeren ver-

klaarde dat zij „doof waren in dat opzicht en niets van een anderen

godsd. wilden weten”, en zelfs zoogeu. Christenen op het eiland

Bonoa hielden zich nu en dan bezig met menschen onthoofden en

velen van hen waren om het huisbezoek te ontgaan, hunne woning,

met achterlating van zieken, oude vrousven en kleine kinderen, ont-

weken. Veel kon de man die blijkens 3 bezoekreizen ijverig ook in

zijne omgeving arbeidde, niet uitrichten en toen hij in ’25, na met

den Ass. res. van Saparoea eene vierde vermoeiende reis te hebben

gemaakt, op den tweeden Kerstdag van dat jaar ten gevolge eener

ziekte van slechts 3 dagen overleed zouden er 34 jaren moeten ver-

loopen voor te Kajeli weer een zendel. kwam wonen ^).

1) Mndber. ’32 p. 178; ’45 p. 198; MG p. 34; ’47 p. 17. E. A. ’44 p. 129; ’45

p. G9; ’47 p. 147. V. Riiijn, Keis, Bijlage p. 13. Het mosterdzaad. Mndbl. v. d. heiden-

zending d. Christ. Geref. Kerk. ''84 p. 153.

.JoiiANNES Feedrik Bormeister, uit Mittau (Koerland), handschoenmaker,
werd Juli ’IG te Bazel opgenomen, kwam Mei ’18 te Berkel en vertrok, 35 jaar

oud, 26 Juli '20 naar Indië. E. A. '16 p. 281; '18 p. 378; '20 p. 543.

Mndber. ’2G p. 19G. Ev. Miss. Mag. '50, 4. Beilage.

9*
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Saparoea, eigenlijk Honimoa, doch naar zijn hoofdplaats aldus ge-

noemd, was door Kam herhaaldelijk bezocht. Hoewel er in den opstand

onder Matulesia in ’17 eenige honderden Christenen hun trouw aan

het Gouv. met den dood hadden moeten hekoopen
,

toch bleven er

nog zooveel over dat verscheidene Evang. dienaren er overvloed van

werk konden vinden.

De zendel. de Keuser die in ’33 en later nog, herhaalde malen

last ontving er heen te gaan
,
werd door omstandigheden buiten hem

,

aldoor te Ambon opgehouden, wat den ongeordenden zendel. C. L.

Ruden ') die blijkens zijn instr. daar ook mocht werken, aanleiding

gaf zich over Saparoea te ontfermen. Daar het amb. Hulpgen. de

plaats gaarne voor de Keuser wilde openhouden, ging Ruden, die het

overigens met den over hem opzicht hebbenden de Keuser slecht

vinden kon, er heen, wel met voorkennis, maar t^ch tegen den raad

van het Hulpgen. Bij zijne komst 4 Sept. ’37 vond hij de kerk door

eene aardbeving verwoest, zijne woning niet gereed en uit die van

den Res.
,
voor een gedeelte vriendelijk voor hem ingeruinid, werd

hij ook alras door eene aardbeving verdreven, zoodat hij zich met

zijne vrouw zeer moest behelpen. Met moed begon hij onder de ruim

9000 Christ. en 1000 Moh. waarbij nog 3000 bewoners van het in de

buurt gelegen Noessalaut kwamen, te arbeiden, maar van het wezen

van den door hen beleden godsd. schenen de Christ. al zeer weinig

begrip te hebben. Offers in bosschen en op bergen brachten ook zij

en werden de godsd. oef. al zeer slecht bezocht, op het Kerstfeest

zocht men het verzuimde goed te maken door den geheelen nacht

Psalmen te zingen, terwijl men niet eens de moeite nam zulke uit te

zoeken die ook maar in de verte op het te herdenken feit betrekking

hadden. In Mrt ’40 doopte Ruden, die 19 maanden nadat zij hem was

toegekend
,
eerst bericht van zijne ordening ontving

,
zijn eersteling uit

de heidenen, en ofschoon enkelen nog volgden en er ook wat vraag

kwam naar O. en N. Test., toch bleek, dewijl ook de Moh. zich uit

de z.g. Christenen zochten te versterken, hulp dringend voor hem

noodig. Het amb. Hulpgen. dacht er echter anders over en toen Vonk

te Kaybobo ontslagen was beval het in Sept. ’38 aan Ruden derwaarts

*) Carl. Ludwig Ruden geb. te Areudsdorf bij Potsdam, molenaar, werd na

eenigen tijd bij Rückert geweest te zijn, op 24 jarigen leeftijd in Dec. ’32 als

kweekel. aangenomen. Door het lot voor de amb. zending aangewezen, vertrok hij

2 Aug. ’35. E. A. ’32 p. 206; ’35 p. 98, 113, 129.

Er verliepen nog 20 maanden eer hij medio Jan. ’41 de akte in handen kreeg.

E. A. ’36 p. 124; ’38 p. 230; ’41 p. 326.
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te gaan, terwijl dan de Keijser zijne plaats te Saparoea kon innemen.

Ruden, ofschoon toen nog niet wetende dat het Bestuur hier 8 Mei

’38 hesloten had hem te laten blijven, was hiertoe niet genegen,

want hij meende, blijkens de ervaring door de op Ceram gediend

hebbende zendel. opgedaan, daar geen nut te kunnen stichten
,
terwijl

hij
,

die onder goedkeuring van het Gen. met eene europ. vrouw ge-

huwd was, daardoor gevrijwaard meende te zijn tegen het geplaatst

worden op een station waar, gelijk hij zich zou uitgedrukt hebben,

„gevaar en ellende” zijn deel kon zyn.

Het Hulpgen. over deze weigering ontsticht, verzocht hem in Oct.

’38 zijne bezwaren aan Bestuurders kenbaar te maken, en drong er

natuurlijk op aan dat men hem gol.asten zou te gehoorzamen. Om
verschillende reden maar ook omdat men reeds besloten had Ruden

op Saparoea te laten, kon men het amb. Hulpgen. niet te wille zijn

zoodat DE Keijser als hij Arabon verliet, maar naar Waaij (Am-

boina) gaan moest. De leden van het amb. Hulpgen. waren boos, en

vonden maar beter dat het, als het zóo moest, van een uitvoerend

tot een corresp. Gen. herleid zou worden, waarop men dezerzijds

slechts antwoordde dat men „minder behoefte aan een besturend

Hulpgen. dan aan een medewerkend en uitvoerend heeft.” In Dec.

’41 merkte men naar aanleiding van Ds. Hardij’s optreden als lid

van het amb. Hulpgen. zelfs op: dat het bestuur van het Hulpgen. te

Ambon „van het Gen. te Rott. uitgaat.” Blijkens een schrijven van

5 Aug. ’40 zou het Hulpgen. dat „den samenhang der zaken beter

kende” dan het Bestuur hier, en „de belangen der Missie niet aan

willekeur, eigenbelang en eigenzinnigheid van de zendelingen wilde

opofferen”, in het gevallen besluit berusten.

Al zal Ruden, die nog in ’38 zich persoonlijk van den droeven staat

van zaken op Ceram kon overtuigen
,
over dat besluit blijde geweest

zijn
,
te Saparoea wandelde hij ook niet op rozen. Nu eens werd hem

gemeld dat het opleiden van meesters beter aan Roskott dan aan hem
was toebetrouwd, dat zijn kennis van ’t Mal. nog niet voldoende was

om boekjes in die taal te schrijven, dat hij Ceram wel onbezocht kon

laten daar hij toch al werk genoeg had, dan weder bracht men hem
aan ’t verstand dat men van hem meer een „dagverhaal” dan eene

„reisbeschrijving” verlangde en hij zijne reizen niet altijd in het ge-

zelschap van „politique personen” behoefde te doen. Erger dan dit

alles was echter dat in ’40 de Ass. res. begon te weigeren hem koste-

loos te laten vervoeren, ja dat hem zelfs het bezoeken der scholen

verboden werd, iets wat men hier als eene tegenwerking beschouwde
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welke, zoo ze niet werd opgeheven, er toe leiden zou de zending over

te laten aan het Bestuur van de Prot. kerken in Indië. Ruden die in

’40 voor het eerst zag dat een Moh. een Bijbel aannam, en allengs

het vijfde deel der bevolking onder zijne toehoorders mocht rekenen,

kreeg, dewijl het werk hoe langer hoe meer in omgekeerde rede tot

zijne krachten begon te staan, uitzicht op hulp, toen kwaadaardige

koortsen hem den 31®^®" Mrt ’42 ten grave sleepten.

Als zijn opvolger werd de van Letty gevluchte en sedert Sept. ’41

te Ambon toevende zendel. Holtz door het lot (met Luijke) aange-

wezen. Na 24 Juli ’42 voor een gehoor van 250 personen intree ge-

daan te hebben
,
vond hij zoowel bij den gouv. G. de Serière als bij

den res. van Ommeren, die den minder welwillenden van Schmid was

opgevolgd, alle raogelijke ondersteuning, en tot de scholen, op zijn

eiland door bijna 2000 kinderen bezocht, gaf de Ass. res. hem vrijen

toegang. De man die blijkens toenemende opkomst goeden ingang

scheen te vinden moest helaas! te Ambon geneeskundige hulp inroe-

pen, en overleed aldaar 5 Juni ’43 in den ouderdom van 44 jaar,

door het Gen. als een ijverig, getrouw en nederig arbeider betreurd.

Wy vermeldden reeds dat Jellesma, die bestemd was den arbeid op

Saparoea voort te zetten, geen verlof kon krijgen er zich te vestigen

want volgens Kon. besluit van 31 Aug. ’42 zou Ambon vier pred.

erlangen en van deze waren er immers 2 voor de buiten-eilanden

bestemd zoodat zij ook Saparoea zouden bedienen. Voor de vogels in

de lucht liet de Reg. dien in de hand glippen en — het eiland bleef

11 jaar zonder leeraar *).

Op het eiland Haroekoe, dat, ofschoon het in een goede 12 uur

kon worden omgeroeid, 11 negerijen telde waarin ongeveer 30,000

Christenen en even zooveel Moham. woonden, werd Luijke geplaatst,

die, na reeds op Moa en Letty gediend te hebben, 5 Sept. ’41 te

Ambon was gekomen. Den ll^en Jqü ’42 betrok hij er zijne welinge-

richte woning, predikte voor ongeveer 250 hoorders, en ofschoon de

meesten zich met een oppervlakkigen godsd. tevreden stelden toch

deed hij het zyne om vooral ook door huisbezoek, gevoel van zonde

te wekken. Opzicht over de scholen met ongeveer 800 leerl.
,
had

hij niet maar wel vrije toegang. In ’43 vond hy te Ambon in eene

1) E. A. ’34 p. 363; ’35 p. 115; ’36 p. 124; ’38 p. 38, 51 , 221 , 227; ’39 p. 24,

90, 93; ’40 p. 86, 94, 195, 303; 41 p. 50, 322—325, 333; ’42 p. 171, 174; ’43 p.

97, 177, 180; ’45 p. 69. Mndber. ’39 p. 75; ’40 p. 91, 133; ’41p. 89, 133; ’42 p. 133.
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aangehuwde dochter van wijlen Dommees ten tweede male eene levens-

gezellin, maar tevens in het eiland Saparoea waar Holtz overleden

was, eene tweede gem. die veel arbeid eischte, terwijl liefdediensten

bij de mal. gem. te Ambon aan de pred. aldaar, wegens ziekte enz.,

weken achtereen zeer welkom waren. Het verblijf van Luijke op

Haroekoe bleef intusschen onzeker, want bij het reeds vermelde Be-

sluit van ’42 was bepaald dat Ambon 4 pred. zou erlangen zoodat

er dan zoowel daar als op de omliggende eil. geen zendel. zouden

geduld worden. Nu waren er in ’44 te Ambon eindelijk eens 2 pred.

nl. Brumund en Davelaar maar daar de eerste reeds het volgend jaar

vertrok en er weinig uitzicht bestond dat hij vooreerst vervangen

zou worden achtte het Hulpgen. te Ambon het wenschelijk dat Luijke
,

aangezien ook Bar te Waaij zijn besten tijd gehad had, maar op

Haroekoe bleef Daar men hier echter, om eene wegzending te voor-

komen, Luijke reeds in Febr. ’45 gelast had naar Rotti of Timor te

gaan, achtte men het noodig gemelde Vereen, eens onder het oog te

brengen dat zij onbevoegd was besluiten te nemen welke tegen die

van Bestuurders inliepen, maar vond toch goed Luijke maar te laten

waar hij was. Met zijne gem. te verzorgen en ook elders diensten te

bewijzen ging voor dezen de tijd welbesteed voorbij, doch zoowel de

heerschende epidemie als de duurte der levensmiddelen en de zorg

voor de opvoeding zijner kinderen drukten hem zóo, dat hij, die zelf

reeds tweemaal te Ambon hulp had moeten zoeken voor zijne ge-

schokte gezondheid, in Apr. ’50 verzocht verplaatst te worden, en

wel naar de Mineh. Wat daarop geantwoord is, kunnen we niet

melden
,
maar Oct. ’50 was hij weer op Haroekoe en zond Mrt ’52

een verslag over 10 mnden in, hetwelk „meer bijzonderheden uitbet

leven des br. dan bewijzen van zijne werkzaamheid” bevatte, iets wat

zeker ontschuldiging vond in het treurig feit dat hij wegens zijne

ongesteldheid meer op Amboina dan op zijn eil. vertoefde. Hoewel

zijne gezondheid zich herstelde scheen hij Hoeroekoe gram te zijn en

vroeg Juli ’53 verlof naar Waaij te verhuizen. Daar dit zeer wel over-

een kwam met de plannen die toen omtrent de Amb. zending ge-

vormd werden, stond men zijn verzoek gaarne toe *)•

*) E. A. ’43 p. 183; ’45 p. II, 69; ’47 p. 13, 31; ’48 p. 178; ’50 p. 92, 165;

’51 p. 60; ’52 p. 113; ’53 p. 116, 117. Mndber. ’42 p. 131; ’44 p. 21, 30.
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2de Periode 1854—’64.

HOOFDSTUK XL

Contract over, en conferentie van zendelingen.

In ’42 v?erd Araboina volgens bet op pag. 134 vermelde Kon. Besluit

van 31 Aug. voor den eigenlijken zendingsarbeid gesloten
,
en

,
om het

minste te nemen, een goede 30,000 Christenen, in ruim 60 gem. op

8 eil. ver van elkaar wonend zouden bediend worden door 4 pred.

van welke 2 reizende pred. zouden zijn. Zelfs al kwamen deze te

Ambon en al waren zij in staat tot arbeiden en reizen, ook dan nog

zouden zij maar ten deele het werk hebben kunnen verrichten, ’t Is

zoo, op Amboina en Haroekoe bevonden zich nog de vrij bedaagde

zendel. Bar en Luijke, maar ’t was bij oogluiking van het Gouv. en

wie weet hoe spoedig ook zij bevel zouden ontvangen heen te gaan.

Maar ook al bleven zij, ja al hadde het Gen. nog anderen kunnen

zenden, er was toch oorzaak voor bezorgdheid, want het Bestuurder

Prot. kerken in Indië scheen door een hiërarchischen geest gedreven

die de vrije werking der zending nadeelig kon zijn.

De Amb. kerkeraad had nl. in Apr. ’40 aan het Hulpgen. aldaar

een schrijven gezonden waarin er aan herinnerd werd dat de ,Zend.-

leeraren” onder zijn bestuur stonden, iets, waartegen niets in te

brengen viel
,
daar deze door het Gouv. aangesteld en bezoldigd wer-

den. Voorts was, zonder het Gen. er ook maar in te kennen den

28sten QqI van dat jaar eene regeling tot stand gekomen waarbij het

besturen van de Prot. kerk in Indië was opgedragen aan een Kerk-

bestuur te Bat., en het had er heel veel van alsof dat Bestuur maar

beschikken kon over de door het Gen. opgeleide en door de H.

Comm. geëxamineerde zendel. Men richtte daarom in Apr. ’44 tot de

H. Comm. het verzoek: gezamenlijk pogingen aan te wenden tot

instandhouding der Prot. kerk in Indië. Den 19'^®“ Juni ’45 hadden

2 leden van het Bestuur des Gen. zelfs eene samenkomst met die

Comm. waarvan het resultaat geen ander was dan dat de H. Comm.

de pred voor Indië bestemd, zou opwekken kennis te nemen van

het werk des Gen. en zich met zijn Bestuur in aanraking te stellen,

terwijl men voorts over ,de botsingen tusschen Leeraars en Zende-

lingen” en „het bepalen van beider werkkring en verhouding” te ge-

legener tijd met het Ind. kerkbestuur zou correspondeeren.
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In de Mol. bleef intusschen alles gelijk liet was en als we weten

dat van ’36 tot ’49, dus in 13 jaar de inl. gem. slechts tweemaal voor

een of twee dagen een Leeraar in haar midden zagen dan kunnen we

begrijpen waarom bij zulk een toestand reeds in ’47 de Inspector aan

het Bestuur schreef: dat het geheele gebouw op de amb. eil. vermolmd

was en geheel vernieuwd moest worden zou de diepgezonkene en

verwaarloosde bevolking geholpen zijn.

Onder hen die daarvan tot moedelooswordens toe overtuigd waren

behoorde ook Roskott en toen in ’47 de buitengewone Commissaris

voor de Mol., Weddik, ook Ambon bezocht gaf hij dezen te kennen

dat het Gouv. wèl zou doen voor Ambon slechts eén pred. te be-

stemmen en het trakt. van de 3 anderen in de kas v. h. Gen. te stor-

ten opdat dit daaruit 9 zendel. kon onderhouden. De Inspector, te

Ambon komende en van oordeel zijnde dat de pred. zich wegens het Mal.

weinig met de inl. bevolking kunnende bemoeien , behoefte hebben aan

anderen omgang en hunkeren om weg te komen”, diende er eene

memorie over in bij den G-G. In Mrt ’50 werd door het Bestuur

hier, ’t welk de zaak, als geheel buiten hetzelve om begonnen, aan-

vankelijk maar op zijn beloop gelaten had, aan eene comm. welke bij

den Min. van kol. ter audiëntie zou gaan opgedragen : de aandacht

van Zijne Ex. te vestigen op hetgeen Roskott in ’47 had voorgesteld,

terwijl men 27 Mei d. a. v. in een uitvoerig stuk op eene regeling

in dien geest aandrong. Dat Z Ex. verklaarde de zaak wenschelijk

te achten en aan de H. Comm. weten deed dat zij maar geen voor-

dracht zou doen om in de 2 op Amboina bestaande vacatures te

voorzien, was iets, maar niet genoeg want — de Ind. reg. had in

dezen te beslissen. Haasten deed deze zich nu juist niet ‘), want na-

’) Onder het opschrift „Zonderlinge ijver van het Best. v. h. Ned. Z. Gen.”

schreef een ongenoemde, later bekend als Dr. IIanegraat, een voor Indië benoemd
pred., een nog al kras art. in de „Kerkel. Cour.” ’50 no. 29 waarin hij het Gen. er

niet alleen over aanviel dat het de H. Comm. die voor de Ind. kerken te zorgen had

was voorbijgegaan, maar ook de voorgestelde regeling op verschillende gronden sterk

afkeurde. Of de beslissing zoolang uitbleef omdat genoemde Comm. zich, gelijk Dr.

H. beweert, „uitvoerig en krachtig” tegen het voorstel verklaard heeft, laten we in

het midden. Iloe de Dir. Hiebikk het Gen. en de voorgcstclde regeling verdedigde

kan men lezen in no. 34 en 35 van hetzelfde Blad, terwijl in no. 36 en 37 de

anonymus weder antwoordde. Toen het bleek dat IIiebixk er het zwijgen aan toe-

deed en velen, o. a. ook de red. van de Kerk. Cour. aan de zijde van den aanvaller

schenen te stam, vatte de gewezen Inspector de zaak aan (no. 42) en op verschil-

lende gronden aannemende dat de aanval uit den boezem der II. Comm. was voort-

gekomen werd hij te scherp (no. 46) cn bovendien met een der ind. pred. in een

strijd gewikkeld ('51 no. 29, 31 , 32 ;
'52 no. 8, 12, 36) dien hij moeilijk te zijnen

vüordeele kon doen uitloopen.
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dat in ’51 de Anib. kerkeraad bij het Ind. kerkbest.
,

en in ’52 het

Gen. hier bij den G-G. op eene beslissing had aangedrongen, kwam
eindelijk 10 Juni ’53 een brief van den Min. van kol., waarbij werd

voorgesteld in plaats van 2 van de 4 pred.
, 6 zendel. te plaatsen,

welke het Gen. verzocht werd aan te wijzen.

Hoe over reiskosten, trakt.
,
pensioen enz. onderhandeld werd gaan

we voorbij
,
doch eén punt dient in het licht gesteld omdat het van

de beslissing daarop afhangt of wij in dit boek ook hebben op te

nemen wat er na ’54 op Amboina enz. door van het Gen. uitgegane

arbeiders gewerkt is. Dat punt betreft: het Bestuur waaronder de

voor rekening van het Gouv. te plaatsen zendel. staan zouden. Hield

het Gen. zeggenschap over hen dan bleven zij zoo heeten, maar

werden zij geheel aan de Reg. onderworpen, dan behoorde hun titel,

gelijk van zoo menigen reeds in staatsdienst overgeganen kweekel.

des Gen. te zijn: Zend.-leeraar. Dit laatste nu wenschte men hier, in

het belang van den zendel. zelf, maar vooral met het oog op de

vrucht van zijn arbeid, in geen geval, en met de volharding waarmeê

de bekende Harpagon op ,1e dot” aandrong stond het Gen. er op

dat de G Ev. dienaren , Zendelingen” zouden heeten en onder zijn

bestuur blijven. Als de Min. over dit punt heengleed stelden Be-

stuurders het weer op den voorgrond, en toen eindelijk de Min. half

Mrt ’54 schreef dat hij er niet tegen had in het contract de bij vorig

schrijven , onwillekeurig achter gebleven” woorden op te nemen

,het Gen. verbindt zich om onder zijn beheer door zijne zendel. in

de behoeften enz. te voorzien”, werd eindelijk de overeenkomst, ge-

meenlijk die van 4 Mrt ’54 genoemd, door beide partijen als tot

primo Jan. ’64 gesloten beschouwd en bij Kou. besl. van 18 Mei ’54

No. 4 omschreven, üit kracht daarvan zouden 2 pred. plaatsen in de

Mol. worden ingetrokken, terwijl het Gen. ter beschikking van den

G-G. 6 zendel. zou stellen
,

die een trakt. van ƒ 135 per mnd
,

be-

nevens vrije woning en transport bij bezoekreizen
,
zouden ontvangen.

Natuurlijk was men hier blijde dat nu eindelijk al was ’t ook door

een drievoudig verbond tusschen Gouv., Ind. Kerk en Gen. eene

regeling was tot stand gekomen waardoor in den nood van de „droe-

vig verlaten Christenen op Anibon” kon voorzien worden, maar op

zich zelf was de zaak voor het Gen. niet van groot belang, ’t Is

waar, de kweekschool op Amboina bond het nog al sterk aan de

Mol.
,
en er bestond nu kans dat deze zou kunnen worden wat zij

toch eigenlijk moest wezen: eene zendelingsinrichting
,
maar overi-

gens — de akker der wereld was groot genoeg om uit te zenden
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wie men tot zaaien geschikt achtte, en met het oog op dezulken

verkeerde men nu in andere omstandigheden dan voor 7 jaar, toen,

wat nu uitgevoerd stond te worden, voor het eerst ter sprake was

gekomen. Toen had men een voldoend aantal kweekel. beschikbaar,

nu moest men ten deele anderen berooven om de Mol. te helpen, en

behalve het zedelijk nadeel zou dat op kosten loopen. Ook moesten

zij die zich te Ambon ter beschikking van de Reg. stelden daar

toch leven eer zij in het genot van het landstrakt. kwamen, en

waar dit, gelijk later bleek, wegens de nalatigheid der Reg. soms

vrij lang duurde, werden de ƒ 155 die elke zendel. daar per mnd

noodig had, nog al eens vermenigvuldigd.

Aan vele bezwaren die zich ook ten gevolge van hetgeen in het

contract vergeten was, zouden opdoen dacht echter in ’54 niemand

en Bestuurders beijverden zich waar te maken wat zij in Oct. ’53

beloofd hadden: „zoo spoedig als het daartoe bij magte is te zullen

zorgen dat de 6 zendel. aanwezig waren” ’).

Voor wij gaan zien welke maatregelen daartoe getroffen werden

brengen wij eerst een en ander in ’t midden over eene Vereeniging

welke in de Mol. onder de daar, ten gevolge van het contract ge-

plaatste zendel. tot stand kwam. Het Gen. had er nl. altijd prijs op-

gesteld dat zijne uitgezondenen elkaar in den vreemde nu en dan

konden ontmoeten, om door onderling gesprek éénheid en verband

in hun werk te bevorderen en over voorkomende moeilijkheden te

raadplegen. In de instr. die het mee gaf werd dan ook aanbevolen

een paar keer per jaar eene bijeenkomst te houden, en toen er nu

in ’57 al verscheidene zendel. in de Mol. waren
,

achtte men het

wenschelijk dat zulk eene samenkomst geregeld zou plaats hebben.

Opdat de Reg. geen bezwaar zou maken diende men een verzoek-

schrift in, ja hoopte zelfs, gelijk later bleek te vergeefs, van haar

een zekere som voor reis- en verblijfkosten te krygen.

Toevallig waren omstreeks Oct. ’57 Roskott en 5 zendel. te Ambon
bijeen, en na eenige corresp. met het Bestuur werd bepaald dat men
telken jare omstreeks Apr. of Nov. een paar dagen zou bijeenkomen

te Waaij. Voor allen was die plaats nog al bereikbaar
,
de zendel. daar

ï) E. A. ’40 p. 303; ’41 p. 177; ’44 p. 21, 2.5; ’45 p. 61 , 69, 72, 187; ’47 p.

146, 154; ’50 p. 47, 70; ’51 p. 110; ’52 p. 105; ’53 p. 94, 102, 106, 129, 133;

’54 p. 23, 26, 30, 32; ’59 p. 232; ’72 p. 171. Hand. ’42 p. 84 enz. Verslag ’54 p. 7.

V. Rhijn Reis p. 483, 486, 492. Tijdschr. v. N. Ind. ’50, II p. 269.
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bewoonde een negerijliuis dat nog het best gelegenheid tot huis-

vesting bood, en als hij ƒ 100, wat wel eens f 150 werd, voor de

kosten der Vergad. ontving en de zendel. f 2b of f 30 voor reiskosten

kregen, hoopte men dat het plan uitvoerbaar zou wezen.

Zoo werd 30 Nov. ’59 de eerste Conferentie der zendelingen in de

Molukken te Waaij gehouden. Dewijl ook Roskott tegenwoordig was

waren er 8 zendel. bijeen en de oudste leidde de samenkomst.

Van hetgeen toen en later op die Conf. behandeld is zullen we,

hoe belangrijk het ook op zich zelf wezen moge, slechts enkele zaken

vermelden. Dewijl aan sommige zendel. vele onechte kinderen ten

doop werden aangeboden
,
kwam men in Nov. ’63 tot het besluit ze

niet meer aan te nemen indien de ouders, ook al was de moeder een

burger- de vader een negerij mensch
,
weigerden of nalatig bleven een

huwelijk te sluiten. Alleen op Ceram zou men dit niet toepassen.

Omtrent het oprichten van kerkeraden
,
wat het Bestuur hier wen-

schelijk achtte, was men eenparig van een tegengesteld gevoelen.

Deze belemmerden de zendel. meer dan zij hen hielpen, zoodat zelfs

de bestaande dienden opgelost. De verhouding tot de school, waar

de zendel. niets te zeggen, ja geen toegang had kwam aldoor ter

sprake, doch wat men ook beproefde, niets hielp om er verandering

in te brengen zoodat men alleen verbetering hoopte als bij raogelijke

vernieuwing van het contract in ’64, de invloed van den zendel.

daarop tot conditio sine qua non gemaakt werd. Eén punt was er

echter dat den leden zóo na aan het hart scheen te liggen dat zij het

tegenover het Gen. zelfs op de spits dreven. Dat was; de vrijheid om

te laten drukken wat de Conf. had goedgekeurd. Laten we billijk zijn.

Er bestond groot gebrek aan boeken voor godsd ond.
,
aan gez. bij

de openbare godsd oef.
,
aan lectuur voor de Christenen. De Conf.

droeg zelfs wel eens aan enkelen of een paar leden samen, de ver-

vaardiging van geschriften op maar — eer het manuscript ter perse

mocht, moest het naar hier, om door de «Comin. voor de Oost Tnd.

talen” uagezien te worden wat de taal, door leden desBestuurs, wat

den inhoud betrof. Dat kostte, gezwegen nog van het vernederende

dat er in lag, tijd, en voorts wisten de leden der Conf. niet beter

dan de heeren in Nederland wat voor hun kring geschikt was, of kon

wellicht de „Comm. voor de O. Ind. talen” beter Maleisch dan zij?

Reeds op de eerste Conf. werd dus besloten de vraag te doen: of

als regel mocht worden aangenomen dat eenig manuscript, ’t welk

door de meerderheid der br. is goedgekeurd, voor rekening van het

Gen. op onze pers te Ambon mag worden gedrukt?
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Een besliste weigering volgde ‘) want de ,Comm. voor O. Ind.

talen” had wel degelijk naar zij meende, nu en dan op het Mal. dat

enkele zendel. schreven aanmerkingen moeten maken, terwijl het

voorts maar aan de zendel. zelve lag om door meer uitvoerige ver-

slagen Bestuurders volkomen op de hoogte te stellen van den toestand

in hunne omgeving. Noode onderwierp men zich , en toen eenige leden

,

van de onderstelling uitgaande dat geldgebrek er achter zat, in

Nov. ’61 zich aanboden om, ten einde de uitgaaf eener vert. in laag

Mal. van Zahn’s Bijb.geschied, door Roskott, mogelijk te maken, een

beroep te doen op de vaderlandsche Christenen
,
werd eenvoudig ge-

antwoord: dat Bestuurders zich zoo noodig „genoeg bij magte be-

vinden” zelf zulk een beroep te doen. Ter Conf. van Nov. ’63 besloten

eindelijk de zendel. dewijl gelijk zij het uitdrukten „contre la force

poiiit de résistance” is, maar niet meer te protesteeren tegen den in

dezen vasten wil der Bestuurders, maar toch gaven zij in overweging

het overzenden der manuscripten niet te eischen als het den druk

van „bloote vertalingen” gold. Ook deze vrijstelling werd geweigerd

en er tevens eene berisping aan toegevoegd over den hoogen
,

bij den

zendel. op Haroekoe zelfs tot bedreiging stijgenden toon, dien men
zich veroorloofde aan te slaan.

Of er nog andere punten waren waarin de Conf. wat op haar

plaats gezet moest worden? Bestuurders meenden van ja, althans zij

achtten het ongepast dat de leden, als zijnde niet genoeg ingelicht

om te oordeelen, op de samenkomst van Nov. ’61 „met leedwezen”

de bezwaren hadden aangehoord door den zendel. van Amahai tegen

de kostschool te Rott. ingebracht. Ook begrepen zij
,

dat de Conf.

van Nov. ’63 hare betrekking tot het Gen. vergat toen zij
,
hoe billijk

hare grieven overigens ook waren, rechtstreeks zich wendde tot het

Prot. kerkbest. van N. Ind. en tot den Gouv. der Mol.

Overigens schijnt de Conf
,
waar men in den regel één van zin bij

elkander was, haar nut gehad te hebben voor de onder zooveel

tegenstand arbeidende mannen en het Bestuur had door haar gelegen-

heid om op menig punt een welberaden oordeel te vernemen van

hen die wel in de eerste plaats belang hadden bij den bloei der

missie, terwijl hunne stem gewicht in de schaal moest leggen toen er

•) Het drukken van mal. preckcn, mits men ze niet in den handel bracht, was

den zendel. overgelaten
;
ook het laten drukken voor eigen rekening liet men vrij.

E. A. ’58 p. 33; ’63 p. 332.
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omstreeks ’64 gehandeld zou worden over de vernieuwing van het

contract ').

Wat de leden der Conf. omtrent dit laatste in ’t midden hadden

te brengen heeft hun helaas! niet veel beradens behoeven te kosten,

we zullen dit echter het best begrijpen kunnen als we nogmaals een

bezoek gaan brengen op plaatsen ons reeds van vroeger, ten deele

althans, bekend.

HOOFDSTUK XII.

AMBOINA EN OMLIGGENDE EILANDEN.

Om in de dringendste behoefte te voorzien begon het Gen. met

het beschikbaar stellen van een man, die, hoewel te bejaard om onder

het beloofde zestal opgenomen te worden
,
toch nog nuttig kon wezen

,

en wel met Luijke. De veteraan heeft er recht op dat, al werd hij

ook, gelijk men het noemt, op den koop toegegeven, het eerst over

hem gesproken wordt.

We verlieten hem in ’53 en zagen hoe hij verhuizen ging naar

Waaij. Hoewel van daar zijne oude woning op Haroekoe te zien was,

en hij dus gemakkelijk ook de in die buurt gelegen negerijen kon

bezoeken scheen het hem er niet te bevallen en hij koos zich, wel

wat eigenmachtig, een hem welgevalligen werkkring uit. Den 3*^®"

Dec. ’54 deed hij nl. voor 200 hoorders intree te Hoetoemoeri (Amboina),

en toen ook deze kring hem te groot bleek kocht hij een stuk land

te Roematiga (Amboina), en verzocht aan allerlei autoriteiten of hij

zich daar mocht vestigen, niet twijfelend, of, zoo er te Hoetoeraoeri

een ander kwam, deze hem wel de 7 gem. welke hy uitgekozen had

zou laten bedienen. Het eigen erf werd in Aug. ’55 betrokken en

zooveel zijne wankelende gezondheid toeliet werkte hij er ijverig en

gaf letterlijk jaar op jaar van ziju doen en laten, zoomede van zijne

ervaringen getrouw verslag, terwijl noch het verlies van een oog in

’72, noch de winst in jaren zyne werkkracht vermocht te breken.

*) E. A. ’57 p. 163, 165; ’58 p. 27, 32; ’59 p. 126; ’60 p. 55; ‘’61 p. 169, 184,

206; '62 p. 85, 233, 244; '63 p. 301.
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Onder veel deelneming herdacht hij 11 Sept. ’76 hoe hij vijftig

jaar in dienst des Gen. geweest was, zag in ’77 een dozijn door

hem gehouden mal. preeken gedrukt van welker opbrengst hij bin-

nen 5 jaar ƒ 432 in de kas van het Gen. kon storten, en 20 Febr.

’80 werd hij, ruim 81 jaar oud, door Z. M. benoemd tot Broeder in de

orde van den N. Leeuw, eene onderscheiding aan welke eene jaarl.

toelage van ƒ 200 verbonden was. De werkkracht van den geëerden

man begon echter af te nemen. Reeds in Oct. ’78 waren zijne gem.

die totdusver
,

als door hem geleid, onder het Gen. behoorden,

door de Prot. kerk van Indië overgenomen, en al kon Luijke er

blijven arbeiden zooals en zooveel hij begeerde toch werden in ’80

zijn 6 buitengem. nu en dan door hulppred. bezocht en 2 jaar later

zelfs geheel aan Bar en Körnfeld overgedragen. De man wiens pad

door menig verlies allengs vereenzaamd was, verliet in ’82 na het

huwelijk zijner dochter, zijn eigen huis en vond bij zyne nicht de Wed.

Roskott liefderijke verpleging. In de tweede helft van ’81 trad hij

nog 21 maal voor de gem. op en hoewel voortdurend door huis- en

krankbezoek zich nuttig makend
,

hij verzocht desniettemin in ’83

als rustend zendel., met f 120 per mnd pensioen, beschouwd te wor-

den. Men zou er hier, ofschoon op zijn trakt. van f 1800 wel eens

gewezen was, niet toegekomen zijn hem met ƒ 360 minder te pen-

sionneren doch meende, nu hij zelf dit vroeg het verzoek te moeten

inwilligen. De man die gedurende de 60 jaar welke hij in Indië

doorbracht nooit zelfs den wensch te kennen gaf om
,

al ware het

maar voor korten tijd, zijn aardsch vaderland terug te zien, werd

21 Mei ’86 naar het hemelsche opgeroepen. Bij zijn graf was er zeker

overvloedige aanleiding om het ,hebt de wereld niet lief; verloochent

u zeiven”! den omstanders toe te roepen. Eene, naar eene photographie

gemaakte, houtsneê van zijn echt klassieken kop versiert den 28®^®“

jaargang der Meded. ’).

Saparoea. We hebben dit eiland in ’43 na den dood van Holtz

verlaten en zonder te onderzoeken of, en hoe door amb. pred. in de

geestelijke behoeften der opgezetenen voorzien is, verblijden we er

ons over dat daar 8 Nov. ’54 weder een zendel kwam. Het was R.

Bossert, die, sedert ’49 te Tanawangko op Celebes werkzaam, ten

1) E. A. ’53 p. 102, 116; ’55 p. 87; ’56 p. 30, 206: ’57 p. 161; '63 p. 514; '72

p. 61; '75 p. 56, 213; '77 p. 113; '79 p. 69; '80 p. 10; '81 p. 14; '82 p. 184; '83

p. 191 ;
'85 p. 191. Mndber. '44 p. 30; '78 p. 19; '82 p. 135; '86 p. 8, 158.



144

koste van ruim / 900 op zijn nieuwe standplaats was aangekomen.

Zijn huis vond hij, wat verklaarbaar is, nog niet gereed, maar of het

er een geworden is waaraan men tot Jan. ’57 moest bouwen, durven

we niet verzekeren.

Door koortsen zeer belemmerd begon hij met moed onder de 10,000

bewoners van het eil. in 13 Christen- en 3 Moh. negeryen wonend,

te arbeiden. Om met het stoffelijke te beginnen, hij ontdekte alras

op Saparoea, waar bijna alles van buiten moest worden aangevoerd,

met zijn trakt. waarvan elke mnd ƒ 15 voor het pensioenfonds ge-

kort werd, niet te kunnen rondkomen en daar hij op dit gebied bij

het Gouv. aan eens dooven man’s deur klopte wendde hij zich tot

het Gen. In vaste verhooging kon men ook hier niet bewilligen

maar gaf toch voor ’57 en ’58 een toelaag van ƒ 600. Aangenaam was

het wel niet in gein. te komen als Sery- Sorry welke, trots hare

keurige kerk, evenals Akoon op Noessalaut, te arm waren om enkele

bottels wijn te koopen
,
zoodat het H. Avondmaal er niet gevierd kon

worden tenzij hij uit eigen middelen in het ontbrekende voorzag,

maar dit was nog te overkomen. Erger was dat de toestand der

Christenen zooveel te wenschen overliet. Zeker, op veel goeds, al

bestond het dan ook voornamelijk in gehechtheid aan de uitwendige

vormen des Christendoms, viel te wijzen, maar overigens — de helft

der doopelingen was altijd in onecht geboren terwijl de Saparoërs

zoo twistgierig waren dat de Res. het nog al druk had met, vooral

onder het vrouwelijk deel der bevolking, de orde te handhaven.

Waarzeggerij, afgoderij en heil zoeken in de besnijdenis was aan de

orde van den dag en als hij er zijne leden ernstig over bestrafte,

was men soms zoo verontwaardigd dat men hem zelfs bij den Res.

aanklaagde. Niets vreemds was het dat Bossert velen, hem door de

meesters aanbevolenen om tot lidmaat aangenomen te worden , afwees,

wat natuurlijk de verbazing gaande maakte, ja ongenoegen wekte.

In dit alles verbetering te brengen ging niet gemakkelijk. Hoofd-

krachten bij die hervormingspogingen moesten natuurlijk de meesters

zijn als met het geven van godsd. ond. belast. Deze echter stoorden

zich weinig of niets aan zyne raadgevingen en een hunner nam de

vrijheid eens te antwoorden: , Mijnheer, de catechisatie kan mij niets

schelen, voor het schooiend, alleen word ik betaald.” In de school

mocht hij niet komen, denkelijk omdat de ,Sub. Comm. van ond.”,

die er ook niet kwam, bang was dat , alsdan het tegendeel zou blij-

ken van de gunstige rapp.
,

die steeds omtrent het schoolwezen op

Ambon werden uitgebracht.”
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Ook wat zijn eigen werk betreft, h\j kon dit niet verrichten gelijk

hem goeddocht. Hier of daar zich eens onverwacht vertoonen kon

zijn nut hebben, maar ofschoon eerst 30 Mrt ’58 een besluit van die

strekking genomen werd mocht hij reeds in ’56 zonder voorafgaande

kennisgeving aan en goedkeuring van den Gouv. zijne standplaats

niet verlaten. Dewijl in het contract vergeten was behalve voor reis-

ook voor verblijfkosten te zorgen moest de radja der negerij hierin

door afzonderlijke heffingen voorzien, en als men weet ,wat zoodanige

heffingen der inl. hoofden zijn of kunnen zijn” zal men het Bossert

zeker niet euvel duiden dat hij alras zijn bezoekreizen er naar in-

richtte des avonds weder ’t huis te zijn. V^oegen wij hier nu nog bij

dat de Gouv. hem verbood onder de Moham. te arbeiden, en dat de

arbeid onder de christ. bevolking voor een groot deel met onvrucht-

baarheid geslagen werd omdat zoowel het N. T. als de vraagboekjes

in het voor de meesten onverstaanbare Hoog-Mal. vertaald of ge-

schreven waren, terwijl er bovendien nijpend gebrek aan geschikte

lectuur bestond dan verwondert het ons niet dat Bossert vroeg om
verplaatsing. Reeds in ’t begin van ’55 had hij er om verzocht en

dewijl men hem meldde dat zulks niet ging schreef hij in Mrt ’o9

een krassen brief. In de Mineh.
,
zoo leest men, werkte hij gelijk hij

wilde, maar te Saparoea stuit hij op allerlei belemmeringen die het

volk, de hoofden, de ambten., de meesters hem in den weg leggen,

en te werken zooals de pred. het willen nl. alles toe te geven , alles te

laten zooals het is en de oogen te sluiten voor het kwade dat er

bestaat, dat kan en wil hij niet. Hij bleef dan ook op verplaatsing

aandringen en gaf niet onduidelijk te kennen dat hjj bij weigering

een anderen werkkring zou moeten kiezen. Daar hij weder zijn ver-

zoek zag afgeslagen schreef hü Mrt. ’60 dat hij vast besloten had,

niet langer dan dat jaar te blijven, en bij weigering van zijn verzoek

zou overgaan tot een stap dien hij niet begeert.

Of eene broederlijke opwekking om met de zelfverloochening en

volharding des geloofs te blijven arbeiden op een post dien het Gen.

volgens contract niet onbezet mocht laten
,
dan wel of de meer vrijgevige

houding door een nieuwen Ass. res. aangenomen hem hebben neêr-

gezet, kunnen we niet zeggen, maar Bossert bleef. Een bundel ge-

zangen door hem in ’t Laag-Mal. vervaardigd vond bij zijne ambtge-

nooten zulk een goed onthaal dat zij er eenige in een nieuw te

drukken gezangboek wenschten op te nemen. Ook zette hij in diezelfde

taal een catech. boekje van J. Prins over en trots het gemompel van

passar- of straattaal had hij zoo lang volgehouden in ’t Laag-Mal. te

ivurijF, Geschied. Ned. Z. Gen. 10
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preeken dat eindelijk de ontevredenen zwegen. Of de grieven van den

man die naar de meening van Ds. Beumund „zeker niet minder oog

voor het kwaad
,
dan voor het goed” had zich eindelijk ook te slapen

hebben gelegd? We hebben geen reden zulks aan te nemen, althans

in een door hem ten jare ’61 bij het Ind. Kerkbest. ingeleverd verslag

klaagt hij zeer over de trotschheid en onhandelbaarheid der regenten

alsmede over de onhoudbare positie der zendel., die eigenlijk niet

weten wat zij daar zijn.

Gemakkelyk uit te maken achten ook wij dit laatste niet, De zendel.

toch werden door ’t Gouv. als ambt. behandeld en gecommandeerd

en het Ind. Kerkbest. achtte zich dan ook met „de zorg en het toe-

zigt” over hen belast, maar desalniettemin stonden zij onder het

Gen. hier. Dit laatste droeg Bossert in Dec. ’67 voor om tot hulp-

pred. te Koepang benoemd te worden, maar daar hij dezen post die

hem als staatsambt, een bepaalde positie zou gegeven hebben, niet

kreeg was hij einde ’64 nog op Saparoea om met behulp van zijn

7 kerkeraadsleden te doen wat op zijn weg lag *).

Van Saparoea begeven wij ons naar Allang aan den zuidwesthoek

der baai van Amboina op een rotsachtig heuvelland gelegen. Schot

die de laatste 5 jaar te Babauw op Timor had gearbeid kwam daar

15 Oct. ’55 aan. Eigenlijk was hij voor Ceram bestemd, maar daar

hij liefst te Waaij wilde zijn, welk station hem naar hij beweerde

beloofd was, en dit niet gelukte had men voor hem eene benoeming

naar Allang, nog in ’t gezicht van Ambon, weten uit te lokken. Be-

halve nog 7 negerijen op de westkust van de baai en eene op de

oostkust er van gelegen, had hy bovendien de eil, Boeroe, Manipa

en Boano te bezoeken. Na 20 Oct. zijn eerste preek gehouden te

hebben bezocht hij alras enkele buitengem. en bespeurde dat het

Christendom met de meerdere of mindere goede gezindheid van het

Gouv. gelijken tred hield, ja zelfs ontdekte hij dat te Hila waar in

10 jaar slechts 2 keer ter loops een pred. was geweest, een welgezind

echtpaar de gem. voor algeheel verval had behoed. Ofschoon zijn

station, althans uitwendig, vele gem. tot voorbeeld had kunnen zijn,

wenschte hij toch verplaatsing en „met eene schoone herinnering in

‘) E. A. ’55 p. 125, 129; ’56 p. 94—96, 203, 204; ’57 p. 130, 221; '58 p. 134;

'59 p. 150; '60 p. 51, 153; '61 p. 171, 186; '62 p. 239; '63 p. 213, 238, 249, 258;

'64 p. 257. Verslag '55 p. 6; '56 p. 8. Mndber. '55 p. 146; '57 p. 131; '60 p. 119.

Meded. XIX p. 238 enz.
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liet aangedane hart”, kon hij naar Hoetoemoerie dat gunstiger ge-

legen was voor een huisgezin met kinderen, vertrekken. Den 10'^®"

Aug. ’56 ging hij daarheen na 4 dagen te voren M. Teffer als zijn

opvolger tot de gem. te hebben ingeleid ‘).

Deze die 20 Aug. zijn eerste, preek hield, verzocht reeds in Oct.

verplaatst te worden, eerlijk bekennende dat de gevaarlijke zeetochten

welke hij te maken had, voor hem die in zijne jeugd eens op onaan-

gename manier met het water kennis had gemaakt, iets afschrikwek-

kends hadden. Gelukkig begreep men hier dat hij er wel aan wennen

zou en zoo bleef Teffer te Allang
,
doende

,
en met zegen doende wat

^n zijne 9 gem. met ruim 3500 zielen op zijn weg lag. In het zede-

lijk belang zijner gem. weigerde hij beslist onechte kinderen te doo-

pen
,
en haalde hem dit in ’58 ook eene aanklacht op den hals, het

Bestuur der Ind. kerk wist een conflict te vermijden door dien doop

aan een der amb. pred. over te laten. Ook aan de stoffel, belangen

der bevolking liet hij zich gelegen liggen, klaagde, de grove belee-

digingen door de meesters hèm ook aangedaan daargelaten, over

weinig, en verwierf zich hooge goedkeuring door in ’61, terwijl

anderen er voor bedankten, zich aan te bieden een aanzienlijk ambte-

naar op eene bezoekreis naar de Z. Westereil. te vergezellen *). Jam-

mer dat de man van wien hier de ,Comm. voor Ambon” schreef;

,hij toont, het meest van allen, geschiktheid voor de taak daar aan

hem toevertrouwd”, zoo spoedig en op zulk een onaangename wijze

buiten gevecht gesteld werd. Hij was nl. door een nieuw aangekomen

gouverneur en ass. resident op zulk eene wijze be- of, gelijk hij het

noemde, mishandeld dat hij in ’t voorjaar van ’63 zijne betrekking

neerlegde en naar Bat. ging om recht te zoeken.

De G-G. was afwezig
,

bij den vice-pres. van den raad v. Indië werd

hij tot 4 maal toe afgewezen en meenende in Indië geen afdoening

van zaken te zullen vinden wilde hij naar Nederland. Hadde hij

slechts een deel bezeten van de schatten welke in bet omstreeks ’20

op Allang’s rotsen vergane schip Juno verborgen lagen, dan ware

zulk eene begeerte gemakkelijk te bevredigen geweest, maar thans

moest hij zekeren zend. vriend den heer van C. te Bat. bewegen hem
een goede ƒ 1500 tegen wissels op het Gen. voor te schieten. Sept.

') Mattheus Teffer, geboren te Leeuwarden, kleermaker, werd Juni ’50, 23

jaar oud, tot het proefjaar toegelaten, llij kreeg 1 Oct. 'SS met zijne vrouw zijn

afscheid. E. A. ’50 p. 70; ’55 p. 154.

Een goed verslag van dien tocht is te lezen Mndber. ’62 p. 17 enz.

10*
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’63 was hij reeds in ons land. Natuurlijk keurde het Bestuur, ofschoon

het de wissels honoreerde, dergelijke overijlde stappen af, en Teffeb

zijne overkomst verontschuldigend met een beroep op ,den naar ziel

en lichaam kranken toestand” waarin hij verkeerd had, vond best

maar spoedig weer te vertrekken. Ten koste van ƒ 800 was hij op

Kerstdag ’63 weer in de Ind. hoofdstad, en terwijl hij er vruchteloos

op aandrong dat zijne zaak onderzocht zou worden ’), bleef hem ook

de terugkeer naar Allang afgesneden. Hy had immers ontslag bij de

Reg. ingediend, en al had deze ook geen bevoegdheid hem zulks te

verleenen, zy dekte er zich handig mede, en liet den zendel. voor

hetgeen hij was *).

Noesalaut ’). Op dit oostelijkste eiland der Oeliassers kwam den
28sten ]yjei '55 j j Bak'*), die, pas aangekomen, daar zijne krachten

oefenen zou in G gem. met ongeveer 3600 zielen terwyl hij aanvan-

kelijk ook nog 3 gem. op het naburige Saparoea gelegen, zou be-

dienen. In het oog houdende dat hij met ,ambonsche” Christenen te

doen had, die o.a. het avondmaalsbrood, of de zon scheen of niet,

onder een parasol naar de kerk brachten, was hij nog al tevreden

en erkende met dank aan God dat hij hoop mocht koesteren voor de

1) Wat er door het Gen. verricht werd om het ook naar zijn oordeel aanTEFFER

gepleegd onrecht herstellen en hem van ingebrachte beschuldigingen te zuiveren

kunnen we niet omstandig verhalen. In zake Alang volsta dat op een schrijven,

omstreeks Mrt. ’64 aan den G-G. gezonden ,
waarin op nader onderzoek werd aango-

drongen eerst 5 jaar later bij besluit van 21 Juni ’69
, een afwijzend antwoord open-

baar werd. Daar de Reg. echter, zoo het Gen. zelf een onderzoek wilde doen, de

noodige stukken beschikbaar stelde besloot men zulks te ondernemen. De heer de K.

een hooggeplaatst ambt. benevens 5 batav. pred. legden na nauwkeurig onderzoek

zulk een gunstig getuigenis aangaande hem af, dat men hier in Juli ’I! besloot:

„Br. Teffer te blijven beschouwen als behoorende tot onze zendel.” We zullen den

man die gedurende deze jaren gedeeltelijk in eigen onderhoud voorzag, later weer

op den zendingsakker ontmoeten. E. A. ’58 p. 127; ’64 p. 20, 272; ’65p. 199, 235,

240; ’66 p. 8, 15, 79; ’67 p. 116, 243; ’68 p. 5, 46, 136, 148; ’69p.94, 112, 118;

’70 p. 159; ’71 p. 81.

2) E. A. ’56 p. 33, 34, 93, 180, 204; ''57 p. 116, 140; ’58 p. 120, 153; ’61 p.

199, 202; ’62 p. 22, 45; '63 p. 248, 440, 443, 447 ;
'64 p. 20; '71 p. 81. Mndber.

'59 p. 22; '62 p. 65; '63 p. 26. Meded. I p. 351.

*) Noesa = eiland; laut volgens Riedel van lau of laut, ’t welk ver zou betee-

kenen. Verg. Wetensch. Bladen '84 111 p. 455.

*) J. J. Bük, zoon van den zendel., geb. te Kisser, was van zijn 16de tot 18de

jaar werkzaam geweest aan de pers te Batoemejrah (blz. 124). Hij kwam in '48 hier,

werd 2 jaar later in het Zend. Huis opgenomen, en ontving 1 Oct. '55 in eene be-

stuursverg. zijn afscheid. E. A. '50 p. 70; '55 p. 106, 154.
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toekomst, al smartte het hem ook dat hij in de andere negerijen

geen huisbezoek kon doen als in zijne woonplaats Ameth. Nog in het

najaar bracht hij op aandringen van den Gouv. een bezoek op Ceram

,

werkte gedurende het jaar ’57 ijverig voort, doch oorspronkelijk voor

Waaij bestemd, en daarvoor later ook benoemd, verliet hij 28 Jan. ’58

een werkkring waar het hem wèl was geweest.

Zijn opvolger J. J. Yerhoeff ') die hem een paar mnden later ver-

ving, had ook een werkkring, zij het dan ook een voorloopigen, ver-

laten waar het hem goed was geweest. Hij had nl., omdat er op

Ceram waarvoor hy bestemd was, «geene gelegenheid hoegenaamd

tot woning te vinden was”
,
een groot jaar op Haroekoe gearbeid en

verliet het noode om te Ameth eene woning te betrekken welke de

witte mieren hem alras noopten te verlaten. Met verlof van den Gouv.

ging hij nu op Saparoea wonen en bezocht vandaaruit soms met

levensgevaar zijn eik, om er helaas! te ontdekken dat hij vooral aan

de buitengem. weinig kon doen. Noch de meesters noch de regenten

zagen den zendel. gaarne in de negerij
,

die bovendien door zijn ver-

blijf op onkosten gejaagd werd, en kwam het op aannemen van lid-

maten aan dan werd, gesteld al dat de meesters eenig werk van

godsd. ond. geuiaakt hadden, veel kwaad verbloemd. Ook hij begreep

dat de scholen voor den zendel. moesten openstaan, zoo om toezicht

over het godsd. ond. te houden als om gelegenheid te hebben de

gem. eens te kunnen bezoeken en op de hoogte van veel en velerlei

te komen wat tot schade van het christ. leven voortwoekerde. Vooral

hinderde hem het doopen van onechte kinderen. Op Haroekoe placht

hij den doop uit te stellen tot de ouders verbonden waren, doch op

Noesalaut waar tot dit laatste slechts eens per jaar gelegenheid was,

moest hij, want weigeren van den doop ,ziet het gouv. niet gaarne”,

zich vergenoegen met beloften die zelden werden nagekomen.

Had Verhoeff over veel te klagen ’t welk ook anderen eene bron

van leed was, hij inzonderheid kwam bij de Reg. in het zwarte boek

toen hij in ’60 met het oog op zijne instr. meende te moeten weigeren

den tocht te aanvaarden naar de Z. Westereih, voor welken later

Teffer zich aanbood. Op Saparoea waar hem alreede verboden was

’) JonAKNES Jacobus Verhoeff Jr. geb. te Utrecht, hoorde in ’48 den Inspector

verslag van zijne reis geven en meldde zich terstond als zendel. aan. In ’51 werd

hij na ex. als onderw. gedaan te hebben, 18 jaar oud, in het Zend. huis opgenomen

en nadat men hem in ’56 eene reis naar Parijs en Bazel had laten doen
,

vertrok

hij in Aug. van dat jaar. E. A. ’51 p. 52; ’56 p. 19, 122.
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Bossert een weinig te helpen, mocht hij niet langer wonen, en met

Juni ’60 moest hij op Noesalaut een huisje gaan betrekken waarin

zelfs Bak het geen 14 dagen had kunnen uithouden ')• Geen wonder

dat de man, wiens bedienden men opstookte zoodat zij wegliepen,

en aan wien men soms belette de noodige levensmiddelen te koopen

niet kon instemmen met het daar geliefde roeideunije: ,Wat er ook

voor den boeg raag zijn, zeg nooit; terug!” maar nog datzelfde jaar

dringend om verplaatsing verzocht. Ilij wenschte zendel. onder de

heidenen te wezen en kon het Gen. hem in dezen niet te wille zijn,

aan de Kaap was hem een weg geopend den Heer te dienen. In Mei

’61 was men hier van oordeel : dat aan eene verplaatsing uit de Arab.

missie niet gedacht kon worden, maar eene verplaatsing in die missie

zou men aan de Conf. in bedenking geven. Er kwam natuurlijk niets

van, en als Verhoeff in Sept. ’62 zich verontschuldigt in Ifg jaar

geen verslag gezonden te hebben omdat „hij daarin weinig anders

had kunnen geven dan doode getalmerken en herhaling van klagten

over den toestand van zaken in zijn werkkring”, dan gevoelen we

medelijden met den man die, als zoovelen zijner ambtgenooten
,

wel

wilde maar niet mocht.

Natuurlijk zal dat medelijden ook tot toegevendheid stemmen als

men in de Heidenbode van Febr. ’63 leest hoe zeker anonymus het

hart aan een zijner br. lucht geeft en daardoor aanleiding gaf dat er

door den Director in het Meinummer op geantwoord werd *).

Waaij. Ook deze plaats waar we reeds van ’43—’46 Bar Sr. aan-

troffen, was door de Reg. op voordracht van den amb. kerkeraad tot

station gekozen. Den Jan. ’58 begon daar J. J. Bar Jr
,
van

Noesalaut gekomen, den arbeid onder ruim 2000 leden in 5 gem. ver-

spreid, terwijl hij aanvankelijk ook een aantal gem. op Haroekoe had te

verzorgen. In de ber. van dezen zendel. vindt men weinig klachten
,
en

noodkreten ontbreken geheel. Ook hij „moest zich helaas ! vergenoegen

met preeken, doopen en Avondmaal bedienen”, en bezocht daartoe

*) De gouv. der Mol. Goldman verzekerde in Aiig. 'GO dat o. a. ook de woning

te Ameth binnen een paar mnden voltooid zou zijn. Intusschen, zoo heette het, was

in de huisvesting der op hunne woning wachtende zendel. op eene „voegzame v ij ze’’

voorzien ’t zij door het huren van „geschikte woningen” ‘t zij door tijdelijken afstand

van negerijhuizen. E. A. ’6I p. 191.

2) E. A. ’57 p. 161; ’58 p. 25, 116; ’59 p. 124, 128; ’60 p. 52, 87, 88, 154;

’61 p. 101; ’63 p. 16, 233, 240, 487, 515; ’64 p. 30. Verslag ’57 p. 11; ’58 p. 12;

’59, p. 15. Mndbcr. '57 p. 136; ’59 p. 28; ’60 p. 114. Meded. V p. 302; XXX p. 10.
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zijne buitengem. in den regel 4 keer per jaar. Kon hij met het oog

op godsd. en zedelijkheid niet roemen, hij bedacht dat ook bij be-

schaafde volken ondeugden werden aangetrofïen
,
en dat, behalve ge-

hechtheid aan de uitw. vormen van het Christendom, nog andere

goede dingen waren op te merken. Eéne zaak stond ook bij hem vast:

,de zendel., afgescheiden van de inl. scholen is een onding” ‘).

Kamarian (Ceram). De man die naar dit station werd gezonden

kreeg zooals van genootschapswege eens ondersteld werd ,de moeije-

lijkste standplaats van allen”. Oorspronkelijk niet voor de Mol. be-

stemd kwam A. van Ekkis *) 11 Jan. (of 5 Mrt) ’57 op Saparoea bij

Bosseet om van daar naar Kamarian te gaan, doch aaugezien het,

wegens onlusten tegen welke eene expeditie was uitgezonden, nog

wel een paar jaar kon duren voor daar een huis gereed was, dacht

men er hier over hem naar Java te zenden. De Min. van kol. echter,

van meening dat de woning wel vroeger gereed zou wezen, wist het

daarheen te leiden, dat v. Ekeis bij besluit van den G-G. op Saparoea

bleef wonen met vergoeding van ƒ 30 per mnd voor huishuur. Aan-

gezien hij te Saparoea geen ander werk had dan Bosseet wat te

helpen, en hij ook maar zelden gelegenheid had zijne 8, bijna 4000

inwoners tellende gem. te bezoeken, was hij, de werkeloosheid moede,

6 Febr. ’58 maar naar Kamarian vertrokken. Hij behielp zich daar

in ,een ellendig verblijf vol walgelijk ongedierte”, en toen eindelijk

in ’59 de begroeting voor zijne woning van Java kwam hoopte hij

dat zij toch in ’60 wel gereed zou komen. Hoe hij het er overigens

had? Slecht. Had men op Ceram vóór ’59 nog een weinig ontzag

voor de Europeanen, later werd zulks veel minder, en onze zendel.

merkte zulks zper goed. Men vernielde bij dag zijn tuin en bestal

bij nacht zijn huis, weigerde voor hooge prijzen zelfs de noodzake-

lijkste levensbehoeften te verknopen, hield hem nacht aan nacht den

slaap uit de oogen door het gebrom van de iul. trom (tifa) ja de ge-

legenheden om brieven te verzenden werden met opzet verborgen

gehouden zoodat hij uitzien moest naar toevallig aanleggende vaar-

tuigen.

') E. A. ’ü7 p. 113; ’59 p. 151; ’61 p. 168; ’63 p. 243, 247. Mndber. ’63 p. 26.

*) A. V. Ekris geb. te ’s Gravendeel, was sedert zijn elfde jaar in bet weeshuis

te Dordrecht. Hij had reeds vroeg lust den Heer onder de heid. te dienen en werd

21 jaar oud, in '51 in het Zend. huis opgenomen. Na in '56 eene reis naar Parijs

en Bazel gemaakt te hebben vertrok hij in Aug. van dat jaar. E. A. '51 p. 53;

'56 p. 19, 122.



Dat hij, zóo behandeld wordend weing invloed kon uitoefenen

spreekt van zelf. De afgodspriesters stonden in groot aanzien, en al

was eéne gem., Soki, die als geheel uit burgers bestaande, buiten

het Kakian-verbond stond, ook vrij van bepaalden afgodendienst,

het grofste bijgeloof heerschte alom. In de kerk waar men slecht op-

kwam en die soms spottende hoorders of een troep spelende kinderen

bevatte, meenden zij die nog luisterden in de meest voor de hand

liggende tekstverklaring schimpscheuten (bangkil) te ontdekken
,
waar-

door zij zich geërgerd mochten achten.

Op den doop, v. Ekris weigerde dien voor onechte kinderen niet,

stelde men weinig prijs, doch het Avondmaal was iets meer in eere,

en toen, dewijl de meesten zelfs het plat-Mal. niet begrepen, in de

landtaal (bahasa) werd gepreekt, gaf dit eerst wel wat beter opkomst,

maar alras betoonde men zich door die nederbuiging beleedigd, zoo-

dat het moest nagelaten worden en men zich weder te goed kon

doen aan onbegrepen klanken. En bij dit alles kwam nog in Sept.

’bO een opstand onder de Alfoeren aan de binnenbaai die, al gaf

een baatzuchtig meester of een dito ambt. daartoe ook aanleiding,

toch met het aan ’t Christendom vijandige Kakianisme in verband

scheen te staan. Van Ekris achtte zich verplicht, na zijn goed in

de kerk geborgen te hebben, op Haroekoe de wijk te nemen, en van

vrouw en kinderen, die naar Saparoea waren, gescheiden, leidde hij

een tijd lang een zwervend leven, zijne gem. bezoekende als hij kon.

Toen hij eindelijk omstreeks Mei ’61 er terug kon keeren, durfde hij

het nieuw gebouwde huis, dat, om hem minder last van de bevolking

te doen hebben een weinig buiten de negerij gebouwd was, niet be-

trekken. Het had een gemetseld fundament, en dewijl daarvoor geen

boete (harta) betaald was, hadden de Alf. er een slecht oog op.

Voorts stond het ver van de benting waarin, misschien nog maar

tijdelijk, bezetting lag, en eindelijk — een Europeaan, een zendel.

voor wien men zóo weinig sympathie had dat velen liever een Isla-

miet dan hem een dienst bewezen
,
zou er in wonen

!

Begrijpelijk is het dat v. Ekris om een anderen werkkring ver-

zocht en men hier, al kou hij ook niet uit de missie gemist worden,

moeite deed hem naar Saparoea te doen verplaatsen. Daar kwam
echter niets van, en omstreeks Oct. ’61 vestigde zich v. Ekris toch

maar weder op zijn oud .station om bij vernieuwing te doen wat hij

kon onder een volk zóo geheel vreemd aan beschaving dat letterlijk

elke ondeugd er welig tierde.

Het belangrijkste wat hij omstreeks ’63 kon doen was: zich op
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taalstudie toe te leggen waarvan de vrucht, 3 woordenlijsten van

dialecten op de ainb. eilanden
,
in Meded. VIII en IX te vinden is ')•

Haroekoe. Toen Bar Je. te Waaij geplaatst werd had hij ook op

het nabij gelegen eil. Haroekoe 6 gem. te verzorgen, welke tot het

begin van ’60 te zijnen laste bleven. Toen toch kreeg dat eil. een

eigen zendel. in L. Tobi *). Deze was bestemd voor Boeroe dat sedert

het overlijden van Bormeister in ’25, onbezet was gebleven en waarop

Boskott, die er in Nov. ’42 den onderw. Picaült eens had heenge-

zonden, weder de aandacht vestigde. Boeroe was echter niet opge-

nomen onder de G plaatsen waar de Reg. een zendel. wilde onder-

houden, doch het behaagde Z. M. in ’58 het zestal tot een zevental

uit te breiden en zoo Boeroe, met Boano en Manipa, tot een regee-

ringstation te verheffen. Den 31®*'®" Jan. ’59 landde Tobi op Amboina

en vertrok een paar mnden later naar Kajeli op Boeroe. Kwade

koortsen brachten zoowel hem als zijne vrouw en kinderen op den

rand des grafs en op raad van een geneesheer verliet hij dan ook reeds

5 Dec. ’59 de 200 volwassen Christenen op het voor hem onherberg-

zame eiland en wachtte te Arabon af, werwaarts hij zou gezonden

worden ^). Daar hij op wachtgeld stond vulde men hier het */4 van

zijn trakt tot ƒ 125 per mnd aan, en hoewel de man in ’GO te Arabon

leeg liep en werk zocht toch weigerde ook hij de reis naar de Z.

Westereil. en zond aan het Bestuur brieven die aanleiding gaven

hem leedwezen te betuigen over „zijne voorbarigheid en den aan-

matigenden toon van zijn schrijven.”

0 E. A. ’56 p. 122; ’57 p. 153, 163; "58 p. 101 , 117, 120, 134, 137; ’59 p. 229 ;

’60 p. 51; ’61 p. 159 ,
161— 166, 183; ’62 p. 239, ’63 p. 232, 235, 236, 242—245.

Mndber. ’59 p. 18; ’60 p. 101, 121; ’68 p. 85, 109. Versl. '58 p. 13, 17, 59.

Meded. V p. 287— 329.

Leonard Tobi, geb. te Zwolle, winkelbediende, had steeds lust zendel. te

worden. Door belangstellenden van de militie vrijgekocht en in staat gesteld zich

tot het toelatingsex. te bekwamen werd hij in ’53, 20 jaar oud, in het Z.hiiis opge-

nomen. Hoewel hij wegens zijne wankelende gezondheid bijna het geheele jaar ’56

huiten het Z.huis moest doorbrengen, toch kon hij in Juni ’53 in den Haag ge-

ordend worden. E. A. ’53 p. 64; ’56 p. 19, 107; ’57 p. 18; ’58 p. 2. Versl. ’58 p. 47.

*) Onder de Boeroenezen ontstond omstreeks TO ten gunste van het Christendom

cene beweging van welke de geestelijke drijfkracht moeilijk te ontdekken valt. Sedert

’84 zijn er, dank zij de mildheid van het Gouv. en de offervaardigheid van nederl.

en mol. Chiistenen, 5 goeroes werkzaam. De zendel. Hendriks van de r'tr. Ver.

die in ’86 te Kajeli nog 60 volwassen Christenen vond , vestigde zich in Oct. van

dat jaar te Kawiri op de Z.W.kust. Kerk. Cour. ’84 No. 15, 19, 41, 43; ’86 No. 10.

Bcr. Utr. Z. Ver. ’86 No. 10—12; ’87 No. 1.
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Gelukkig vond de Reg. goed Haroekoe nu maar als zevenden post

voor Boeroe in de plaats te doen treden en derwaarts vertrok Tobi

omstreeks Jan. ’61. Hij vestigde zich in de hoofdplaats van denzelfden

naam en had buiten haar nog voor 5 gem., in ’t geheel 4000 zielen,

te zorgen. Het ging hem daar vrij goed en reeds in Mei ’61 meldde

hij ,met eenigen ophef” welk een voorspoed hij had bij het toedienen

van geneesmiddelen. Vooral meende hij de oplossing van het raadsel:

hoe het kwam dat trots de vlugheid van den inl. om teksten enz.

van buiten te leeren, men van geene bekeering hoorde, gevonden te

hebben in het feit dat het volk het Hoog-Mal.
,
voor hen te vergelijken

met het Latijn der R. K. kerk, niet verstond, en dus al die teksten

niet begreep. Hij was dan ook begonnen te preeken en te leeren in

Laag-Mal. en ,niettegenstaande den haat, samenspanning en valsche

aanklachten der hoofden” kwam de gem. trouw op en openbaarde

begeerte naar Gods woord. Het in ’62 hem dreigend gevaar, uit de

hoofdplaats naar Karioe, waar het Gouv. een huis had, te moeten

vertrekken werd gelukkig afgewend en toen bij het begin van ’63

toebereidselen gemaakt werden voor hem een huis te bouwen, en er

een nieuwe gouv. kwam die zich den zendel. en zijn werk genegen

toonde, was hij van oordeel dat het getal zendel. wel op 12 of 14

gebracht kon worden, mits men maar zorgde dat de amb. kerkeraad

niets over hen te zeggen kreeg, in welk geval hij, die vermoedelijk

aan zijnen uit 3 leden bestaanden kerkeraad reeds genoeg had, ont-

slag zou nemen ').

Amahai (Ceram). Bij de opmaking van het contract viel aan het

eil. Ceram hetzelfde voorrecht ten deel als aan Amboina, nl. dat er

2 zendel. zouden geplaatst worden. Behalve Kamarian zou Elpapoety

of, zoo de Oost-moesson met zijn hoogen golfslag dat minder wen-

schelijk maakte, Amahai een station worden. Voor een dezer beide

plaatsen werd in ’55 bestemd C. G. Schot die met vrouw en kinderen

Babauw op Tinior ontweken, den 2'^®" Juni van dat jaar op Ambiona

was gekomen. Dat hij er niet aanstonds heen ging zagen wij reeds

daar we hem te Allang ontmoet hebben van waar hij in Aug. ’56

vertrok, doch ook toen nog niet naar Ceram. Hij ging naar Hoetoe-

moerie ’t welk in Aug. ’55 door Luijke verlaten was en naar de niee-

') E. A. 'f>l p. 17; '58 p. 2, 147; '59 p. 158, 186; '60 p. 54, 59, 154; 'Cl p. 10,

59, 92, 100, 170; '62 p. 100, 232; '63 p. 24 , 234, 238, 262, 265, 300. Versl. '59

p. 18; '60 p. 17. Mndbcr. '61 No. 4; '63 p. 19. Mcdcd. 111 p. 195—214.
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niüg van den Gouv. wel een zendel. hebben mocht, mits het Gen.

hem onderhield. In Juni ’57 meldde het Bestuur, hetwelk aan Schot,

even als aan Bossekt ,
over ’56 en ’57 een extra toelage van ƒ 600

had geschonken ,
hiertoe vooralsnog niet te kunnen besluiten

,
en ver-

wonderen kon het dus niemand in de beschikking van den G-G.

dato 8 Dec. ’57, waarbij de standplaatsen der zendel geregeld werden,

te lezen: dat als standplaats voor Schot, al zou hii ook voorloopig te

Hoetoemoerie verblijf houden, Elpapoety aangewezen werd. Jammer

zouden we haast zeggen, dat Hoetoemoerie zijn zendel. niet heeft

mogen behouden. Zeker, de woning liet er veel te wenschen over,

de opvatting van den godsd. was hoogst oppervlakkig, de zedelijkheid

stond er op een laag peil, de meesters waren voor hun taak niet be-

rekend, dwarsdrijvende regenten waren ook daar geen zeldzaamheid,

maar bij dat al — de zendel.
,
misschien ook het Ev.

,
legde eenig

beslag op de 2500 bewoners dier bergnegerijen en er kwam wat

verbetering. Schot echter, die er maar „voorloopig” was staakte in

Oct. ’60 zijn arbeid, hopende nu naar de plaats zijner bestemming,

wegens verplaatsing van het fort zou het Amaliai zijn, te kunnen

vertrekken.

In Jan. '61 er heen gaande was zijn huis echter nog niet gereed

en werd bovendien klein genoeg. Veilig mogen we aannemen dat

Schot, die met het oog op zijn huisgezin gaarne in de buurt van

Ambon zou gebleven zijn, en die zich op dit punt achtergesteld

achtte bij jongeren dan hij, in geen opgeruimde stemming te Amahai

gekomen is. De ervaring leerde ook hem alras dat hij in zijne 9

gem. met een kleine 3000 zielen
,
weinig kon uitrichten

,
en de half-

slachtige positie der zendel. achtte hij zóo nadeelig dat het maar

best ware zoo zij geheel voor rekening van het Gouv. arbeidden.

Indien het echter daartoe kwam hoopte hij elders zendel. van het

Gen. te blijven. In Oct ’61 drong hij aan op oogenblikkelijke

verplaatsing of anders, wegens twaalfjarigen dienst, op 2 jaar ver-

lof naar Ned. dewijl hij zijne ouders nog eens wenschte te zien.

Natuurlijk kon men hier, als gebonden door het contract in geen

van beiden bewilligen, en Schot, die voor de gezondheid zijner

vrouw bezorgd was, vroeg bij het Gouv. een verlof van 2 mnden
naar Java, van waar hij in Sept. ’62 aan het Bestuur verzocht om
zoo hij daar, wat wel waarschijnlijk was, langer moest blijven, hem

ƒ 200 per mnd toe te leggen bij het halve trakt. ’t welk hem alsdan

zou geworden. De reiskosten ad ƒ 500 had hij maar uit de kas van het

Gen. genomen. Het Bestuur stond hier voor een geval waarin bij het
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opmaken van het contract niet voorzien was. Een door de Heg. be-

zoldigd zendel. „bij nonactiviteit te betalen en in zijne behoeften te

voorzien” vond men niet billijk, en was voorts van oordeel: bij der-

gelijke maatregelen „behoort iedereen, en zoo ook de zendel., met

zijne eigene middelen te rade te gaan.” Slotsom was: dat men zich

bereid toonde aan br. Schot voor reis- en verblijfkosten eene tege-

moetkoming te geven
,
en hem te verzoeken zoodra de omstandigheden

het zouden gedoogen naar Amahai terug te keeren; eerst dan zou

over verplaatsing kunnen gehandeld worden.

Schot die 1 Jan. ’63 als regent en onderwijzer in het Parapattan

gesticht te Bat. ’) zou optreden, schreef 2 dagen te voren dat hij

voor die betrekking den dienst des Gen. had verlaten. Van zijntrakt,

kon hij met vrouw en kinderen op Ceram niet leven, terwijl de ge-

neesheer terugkeer naar afgelegen buitenposten had afgeraden. Daar

hij zendel. van het Gen. was kwamen z. i. reis- en verblijfkosten naar

en op Java geheel voor deszelfs rekening.

Met dit laatste was men het hier niet eens. Toen hij in ’61 twee zijner

kinderen van de kostschool des Gen. te Rott. wegnam
,
had men hem

vrijgesteld van vergoeding der aanzienlijke passage- en opvoedings-

kosten
,
doch nu „verontwaardigd over de handelwijze van Schot”,

besloot men de gemaakte onkosten geheel voor zijne rek. te laten.

Blijkens eene gedeeltelijke afbetaling en eene in ’66 gemaakte schik-

king heeft de gewezen zendel. op de billijkheid dezer toerekening

geen inspraak gemaakt. Schot keerde na 4 jaar in het weezengesticht

gearbeid te hebben naar het vaderland terug, vestigde zich als ge-

ëxamineerd godsd. onderw. te Utrecht en onderwees de kweekel.

van de Utr. Z. Ver. in het Mal. *).

Tot zijn opvolger werd hier in Apr. ’63 de kweekel. S. J. de Vries

bestemd, die, in Jan. '64 te Ambon gekomen, van den Gouv. verlof

kreeg naar de plaats zijner bestemming te vertrekken ®).

') Over dit omstreeks '33 voor „inl. kinderen”, gestichte weeshuis vindt men iets

naders in Mcded. XVII p. 10,'j.

2) E. A. '56 p. 178, 180, 206; '57 p. 11.5, 141 , 224; '58 p. 101; '59 p. 124;

'61 p. 99, 166; '62 p. 49, 55, 87, 222, 224, 237; '63 p. 35, 233, 281 , 295; '64 p.

54; '65 p. 199; '66 p. 19. Versl. '57 p. 90; '60 p. 16; '63 p. 28; '64 p. 17. Mndber.

'57 p. 136; '60 p. 101; '63 p. 26.

3) S. J. DE Vries, nit Doopsgez. ouders te Eeneden-Knijpe geboren, was land-

bouwer en dewijl de Doopsgez. Ver. hem niet hielp om naar den lust zijns harten

zendel. te worden, gaf hij zich bij het Gen. aan. Op 19 jarigen leeftijd werd hij in

'57 in het Z.huis opgenomen, waar zijn proeftijd, wegens dienstplicht, 2 jaar duurde.

E. A. '57 p. 149; '58 p. 153.
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HOOFDSTUK XIII.

OVEEGAVE VAN- EN KRITIEK OP DE AMBONSCHE ZENDING.

De bezoeken op de 7 stations zijn afgelegd en waar wij gezien

hebben welke struikelblokken de daar toevende zendel. op hun weg

gewenteld zagen, is de vraag natuurlijk; wat deden Bestuurders om

ze op te ruimen of er althans de scherpste hoeken van af te slijpen?

Tot hunne eer zij gezegd dat reeds half Juni ’59 besloten werd een

bezwaarschrift bij den Min. van Kol. in te dienen en al duurde het

nog tot 26 Mrt. ’GO eer het concept van het „zoo wel gestelde en

uitvoerige stuk” werd goedgekeurd, men kon toch sedert dien tijd

aan de klagende zendel. schrijven; geduld, wij hebben de tanden

eens laten zien! Hij bezwaarschrift liep over de woningen, waarbij

der Reg. werd te kennen gegeven, dat, zoo de zendel. naar het voor-

beeld hunner br. in de Mineh., zelve handen aan het werk hadden

kunnen slaan zij wel reeds een bewoonbaar huis zouden hebben;

voorts werd over de moeilijkheid om reisgelegenheid te erlangen ge-

klaagd, terwijl „last not least” op de gesloten deuren der scholen

gewezen werd.

De gouv. der Mol. bij wien het bezwaarschrift terecht kwam om
er rapp. aan den G-G. over uit te brengen, zond het aan RosKOTïter

beoordeeling, en daar deze, blijkens schrijven aan Bestuurders, de

klachten der br. ofschoon niet geheel ongegrond niettemin overdreven

achtte en van oordeel was dat zij zelve door eenzijdigheid, weinig

tact en eigenwijsheid oorzaak van vele moeilijkheden waren, spreekt

het van zelf dat ook de gouv. Goldman in zijn rapp. van 31 Aug.

’60 weinig toegaf. Binnen een paar mnden toch zouden de huizen

voor de meeste zendel. gereed zijn, en tijdelijk waren de beste wo-

ningen die in de negerij te krijgen waren voor hen gehuurd. Menig

Europeaan te Ambon, meende hij, zou met minder aanzienlijk ver-

blijf zich gelukkig achten
,
maar de zendel. waren te veel op gemak-

ken gesteld en weinig genegen zich wat opofferingen en ontbe-

ringen te getroosten. Wat het reizen aangaat, verlof vragen in geval

van ziekte behoefde niet, maar overigens, zonder pas mocht niemand

zich buiten het eiland waarop hij woonde begeven
,
en ook de zendel.

moesten zich naar de voor ieder geldende wet schikken. Tot dienst-

reizen werden hun transportmiddelen voor rek. van den lande verstrekt

en hadden zij met het plaatselijk bestuur wel eens moeilijkheden —
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ze ontstonden gemeenlijk uit gemis aan overleg. De zendel. toch

plaatsten zich tegenover de gezagvoerende ambt. niet op het rechte

standpunt en waren niet genoeg van hunne verhouding doordrongen

om van de zijde dier ambt. eenige medewerking te kunnen verwachten.

Ook tusschen de zendel. en de bevolking, wier genegenheid zij zich

niet door omgang, bezoek en liefderijke toespraak trachtten te ver-

werven, ontstonden vaak conflicten en onaangenaamheden, waarbij

de Gouv. dan tusschen beide moest komen. Wat eindelijk de scholen

betreft — de gouv. der Mol. zeide er niets van om de eenvoudige

reden dat de G-G. hem dit bezwaar niet had medegedeeld. Aan den

gouv. der Mol. werd dank betuigd voor zijne inlichtingen, doch het

geschiedde gelukkig niet zonder de klacht over de woningen nader

te staven terwijl men de hoop uitdrukte dat de ambt. de reg. besluiten

toch mild zouden toepassen en den zendel. geen belemmeringen in

den weg leggen. De schoolquaestie zou men op nieuw den G-G. voor-

leggen en er bevreemding over te kennen geven dat op deze volstrekt

niet gelet was.

Of het bezwaarschrift, zooals Roskott beweerde meer kwaad dan goed

heeft gedaan laten we in ’t midden, maar al kregen hier en daar de

negerij-despootjes ook een wenk wat beleefder te zyn, en al werd

later der „Sub-Comm. van Ond.” te Ambon ook vrijheid gegeven

de zendel. wel niet als zoodanig, maar als personen tot hare gedele-

geerden te benoemen, de uitwerking van het stuk was niet van dien

aard dat men er moed uit putten mocht het contract te verlengen.

Toch zonden Bestuurders in Mei ’62 den Min. van Kol. het concept

eener gewijzigde overeenkomst, en hoorde men ook niet hoe de Reg.

daarover dacht er waren toch enkele goede teekenen. Zoo schreef o. a.

,

naar aanleiding van het plan om op de Ind. scholen onderwijs in de

holl. taal te geven '), de Min. van Kol. in Juli ’62 aan het Gen. een

brief waarin niet alleen gevraagd werd of het Gen. daartoe onder

tegemoetkoming van het Gouv. naast de inrichting van Roskott eene

andere tot stand wilde brengen, maar er stond ook in te lezen dat de

Reg. daardoor hoopte de bevolking in de gelegenheid te stellen nut-

tige kundigheden op te doen ,en meer toegankelijk te maken voor

het Christendom en de daarmede verbonden Westersche beschaving.”

Meer, zoo liet de verraste „Comm. van preadvies” zich hooren
,
,.meer

kan geen Z. Gen. van eene regeering verwachten.” En dan, had

niet een gewezen amb. pred., vice-president van het Prot. Kerkbest.

Zie over dit mislukte plan Meeled. VIII p. 337.
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in Indië, op die amb. toestanden een licht doen vallen, ’t welk nog

al afstak bij het donker waarmede die klagende zendel alles omhulden.

Ds. J. T. G. Brumund had nl. van dat Bestuur de verslagen ont-

vangen welke de 7 zendel. in ’61 hadden ingezonden, met verzoeker

rapp. over uit te brengen. Het somber tafereel daarin opgehaugen

had Z. Eerw. niet belet ook de keerzijde der medaille eens te laten

zien. Hij begint dan ook met, gelijk het Kerkbest. zelf zegt,

zijne oude amb. vrienden in bescherming te nemen, en waar deze

als „traag, vadsig, lui, morsig, slordig, zonder ambitie en energie”

werden voorgesteld, treedt hij, humoristisch vaak, zóo voor hen in

de bres dat althans de „Comm. voor Ambon” meende: we zullen in

ons oordeel bedachtzaam moeten zijn. De positie der zendel. die gouv.

ambtenaren zijn en tevens zendel. van het Gen. waren, noemt hij

„eenig en exceptioneel gunstig”, daar ze nu 2 machten hebben tot

welke zij des noods de toevlucht kunnen nemen. Ook over de stoffe-

lijke voordeelen aan hunne betrekking verbonden, waarop ook maar 3

zendel. aanmerking maakten, valt, al zijn in dien achterhoek van

Indië levensmiddelen ook duurder dan op Java, niet te klagen. Voor

dorpspred. in Ned. acht hij het ellendig „voor hun levensonderhoud

in de armen der hulp van de boeren te vervallen”, maar in de Mol.

is daarvan, al kon het trakt. wat hooger zijn, geen sprake. Misschien

kon men hun het den pred. ontnomen kinder- en vrouwengeld er bij

geven. Wat het verschaffen van reisgelegenheid aangaat, hierin was,

behalve voor Ceram, verandering te brengen door den zendel. een

paard ter beschikking te stellen, en werden voorts bij vernieuwing

van het contract, ook verblijfkosten bedongen, dan was men onaf-

hankelijk van de luimen van wien ook.

Wat bouw en onderhoud van kerken betreft, zeker, vele ambt.

bevorderden dat niet altijd, maar een weinig drang van hooger haud

kon verbetering brengen. Met de scherpte der ironie komt voorts

de rapporteur op tegen de dwaasheid de mannen der kerk buiten de

school te sluiten. „Dat men dit thans als wijsheid uitkraamt en toe-

past in Nederland”, weet hij, maar in Indië is men zoo wijs niet,

en als daar pred. en pastoors nog een plaats innemen in de Hoofd-

en Subcommissiën van Onderwijs, moest men ook voor de zendel. de

scholen niet sluiten. Wanneer wij nu nog opmerken dat Brumund

zich in de drukpersquaestie aan de zijde der zendel. schaart, maar

weer van hen afwijkt ten opzichte van de wenschelijkheid en moge-

lijkheid van kerkeraden, dan meenen we genoeg uit zijn „niet in

officieëlen stijl” geschreven stuk te hebben meegedeeld om te doen
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zien hoe Bestuurders 9 Apr. ’63 er toe konden komen, om, wat zij

reeds 27 Mei van het vorig jaar gedaan hadden nog eens over te

doen en op vernieuwing van het contract aan te dringen. Men zou

echter voor elk der 7 zendel. vragen een trakt. van ƒ 150 per mnd,
na 5 jaar dienst tot ƒ 200 te verhoogen; de vervoer- en verblijfkosten

moesten afdoende geregeld worden
,
voor bouwen en herstellen van

kerken zou het Gouv. beter moeten zorgen terwjjl eindelijk toegang

tot de scholen en opzicht over meesters en onderwijs, ,conditio sine

qua non” zou wezen.

Intusschen hadden in Nov. ’62 de zendel. Conf. gehouden te Waaij

en er zich over beklaagd dat Bestuurders „buiten hunne voorkennis,

hen weder contractmatig aan het gouv. willen overgeven.” Naar hunne

meening zouden bij een nieuw contract, vooral als het buiten hen

om ontworpen werd
,

hunne bezwaren niet worden weggenomen.

„Een contract kan hen niet vrijwaren tegen moedwil en geheime

machinatiën en listen van volk en Regenten”; het zou hunne moei-

lijkheden niet wegnemen „omdat van het inl. bestuur en de politiek

der Reg. ten deze niets goeds te hopen is.” Tot den afloop van het

contract willen zij blijven, maar langer niet, en zij verzoeken tegen

dien tijd verplaatsing naar een zendingsgebied „waar zij in hun werk

alleen van het Bestuur des Gen. afhankelijk zijn.”

Gelukkig voor de mannen die er zoo over dachten dat er een spaak

in ’t wiel kwam. De Reg. toch haastte zich niet bijzonder op het

voorgestelde een beslissing te nemen. In Oct. ’63 had men den Min.

van Kol. al eens gevraagd: wanneer zij te wachten zou zijn, en men

ontving wel inzage van een advies over het contract, 23 Oct. ’63 door

den Raad van Indië uitgebracht, maar dat spoedige beslissing niet

kon worden verwacht bleek uit het feit dat de Gouv. der Mol. last

gaf ook na 31 Dec ’63 (wanneer het contract afliep), als naar gewoonte

den zendel. hun trakt. uit te betalen. Eindelijk gaf 23 Mei ’64 de Min.

bericht van „de continuatie der overeenkomst”, ’t welk we zeker

aldus hebben op te vatten, dat de Reg. geneigd was haar te conti-

nueeren, want 14 Juni bedanken Bestuurders den Min. er voor dat „in

afwachting van het eventueel te sluiten contract” de trakt. der zendel.

bleven doorloopen. Van een nieuw contract kwam echter niets want

12 Oct. ’64 werd hier besloten en 5 dagen later aan den Min. gemeld

:

dat het Hoofdbest. „zich genoodzaakt ziet beleefdelijk af te zien van

het aangaan van een nieuw contract met de reg. in zake de Mol.

Christengemeenten.”

Wat tot zoo plotseling rechtsomkeert aanleiding had gegeven? De
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considerans van het besluit geeft eenig licht want hij spreekt van

bezuinigingen. Over de noodzakelijkheid daarvan kunnen we thans

niet uitweiden maar de zending in de Mol. kostte nog al geld. Onder

de daar bestaande 110 scholen waren er 9, door ongeveer 600 leerl.

bezocht, die aan het Gen. behoorden en jaarlijks ƒ 2000 kostten,

terwijl ook de kweekschool op ƒ 6000 per jaar kwam te staan. De

eerste had men, ofschoon er waren die spraken van , goddeloos”, aan

het Gouv. overgegeven en met uit. Dec. ’64 hielden de uitgaven

daarvoor op, maar de kweekschool — zij stond in zulk een nauw

verband met de te treffen overeenkomst dat de , Uitvoerende Comm.” ')

nog in ’64 besloot het Hoofdbest. aan te raden omtrent hare opheffing

vooralsnog geene beslissing te nemen. Toen echter de Directeur van

dat Inst. zich zijne betrekking onwaardig betoond had en in Juli

’64 ontslagen werd, wat den val van het Inst. na zich sleepte, ver-

viel ook een der hoofdreden waarom men eene vernieuwing van het

contract wenschelijk mocht achten. Met het oog hierop spreekt ge-

noemde considerans dan ook van , bekende redenen” die het niet

raadzaam deden zijn de zending in de Mol. aan te houden *).

En hoe ging het nu met de zendelingen? Reeds sedert Mrt ’60

was men met den Min. van kol. in briefwisseling over diens verzoek

om zendel. in de Mol. werkzaam, beschikbaar te stellen voor de

buitenbezittingen (Aroë en Z. Westereil.) en had dus aanleiding

genoeg te verzoeken: de zendel. voorzoover men hen begeerde en zij

zulk wilden, in Gouv. dienst over te nemen. Men wekte hen dan ook

op, hun post, ter wille vandegem., niet te verlaten. Dat Bestuurders

,

reeds in Juni ’65 had men aan Bosseet gemeld hun die niet tot

hulppred. benoemd werden tijdelijk een wachtgeld te zullen toekennen

,

hen als zendel. van het Gen. bleven beschouwen, meende men hier.

1) Sedert ’63 werd er geen „Comm. voor Amboina” enz. meer benoemd, maar
wat deze eertijds te verrichten had opgedragen aan de „Uitvoerende Comm.”, be-

staande uit de 12 leden van het Hoofdbest. te Rott. wonende, met den Dir. en

den Thes. van het Zend. huis.

E. A. ’59 p. 125, 159; ’60 p. 43, 153; ’61 p. 95, 188 , 192; '62 p. 44, 47, 50,

56, 109—117; ’63 p. 14, 230—279, 333, 467, 496, 501, 514; '64 p. 4, 7, 26, 62,

134, 154, 159, 243; ’65 p. 200; ’70 p. 126; ’72 p. 178. Versl. ’64 p. 13.

Aanleiding tot deze vraag kreeg de Min. door een verzoek van Ds. Heldring
te Hemmen, die verzekerde, dat zoo de Reg. niet voorzien kon in den verlaten staat

der Christen gemeenten in de Mol. van welke hij eene tabel bijvoegde, waarin echter

ook de reeds door zendel. bediende gem. waren opgenomen, de London Church
Miss. Society daartoe wel bereid zou bevonden worden. E. A. ’60 p. 44.

K.RL-1JF, Geschied. Ned. Z. Gen. 11
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sprak zóó van zelf, dat het slechts verzekerd werd toen de zendel.

zich begonnen te beklagen aan hun lot te worden overgelaten.

Grondde zich dit laatste vermoeden wellicht op het feit dat in Apr.

’65 aan Verhoeff, en in Oct. ’6ü aan Bossebt op hun verzoek om als

voorheen gratis medicynen te ontvangen, geschreven werd: dat nu

de zending in de Mol. opgeheven was zij moesten trachten buiten het

Gen. om in dergelijke behoeften te voorzien ‘)? Hoe dit zij nog in

’70 meende men hier niets gedaan te hebben wat grond kon geven

tot het vermoeden dat men de zendel. aan hun lot overliet.

Deze hieven intusschen, ook nadat sedert primo Jan. ’67 geen koste-

loos transport meer werd toegestaan, arbeiden als voorheen, in af-

wachting dat het Gouv. hen, voorzoover het dit goedvond, zou

plaatsen als hulppred.

Er konden echter volgens Kon. besluit van 26 Nov. ’63 No. 60

in Indië behalve 35 pred. slechts 3 hulppred. zyn, nl. te Koepang,

Bonthain en Benkoelen
,
dat oorspronkelijk pred.plaatsen waren, zoo-

dat een nieuw besluit voor hen plaats moest maken aan ’t hoofd van

inl. gem. Dit laatste nu werd eindelijk 22 Dec. ’67 (No. 154) ge-

nomen. Ter voorziening, zoo heette het, in de godsd. behoeften van

inl. Christen gem. in N. Indië zouden 10 hulppred. worden aange-

steld
,
te kiezen uit de zendel. die tot uitoefening van het leeraarsambt

gerechtigd zijn verklaard door de H. Comm. of door het Bestuur der

Prot. kerken in N. Indië. Ware dit besluit nu maar spoedig uitge-

voerd de zendel. en ook het Gen. zouden geweten hebben waar men

aan toe was, en aan allerlei geruchten o.a. dat er geestelijken uitbet

volk onder opzicht van den amb. kerkeraad zouden aangesteld worden,

zou alras een einde zijn gemaakt, maar eerst 27 Juni ’70 werd het

besluit in Indië afgekondigd. Uitlokkend vonden de zendel. zulk een

post van hulppred. juist niet. Het trakt. van ƒ 150 kon wel door f40

verhooging na elke 5 jaar, tot ƒ 270 per mnd stijgen, maar van pen-

sioen was geen sprake en dat men op ’s lands kosten verlof kon

krijgen om, zoo noodig, het vaderland eens terug te zien, er stond

niets van te lezen.

Bossebt te Saparoea reeds in ’68 door het Ind. Kerkbest.
,

’t welk

zelf de bezwaren zeer goed inzag, gepolsd of hij genegen zou zijn

1) De heer van Vollenhoven verzamelde eenig geld om in de bij hem bestaande

geneeskundige behoefte te voorzien terwijl in Juni ’68 toen andermaal medicijnen op

kosten van de kas geweigerd werden, Bestuurders door vrijwillige giften hun het

verlangde verschaften. E. A. '68 p. 57; '70 p. 129.
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op zulke voorwaarden hulppred. te worden, Had dan ook geweigerd,

terwijl zijne vrouw in de N. Rott. Cour van 3 Aug. ’70 een door

haar geteekend stuk liet opnemen ’t welk dienen moest om het Ned.

volk op te wekken tot , lotsverbetering van 4 gezinnen in Indië die

anders eenen allerbedroevendsten toestand te gemoet gaan.” Immers

het Gen.
,
zoo heette het

,
liet die zendel. in de Mol. maar aan hun lot

over, ja verplichtte hen nu in gouv.dienst over te gaan zonder hen

er over te hooren, en wel tot zelfs op de hardste voorwaarden toe *).

Aangezien dit niet waar was begreep men hier toch eindelijk de

zendel. te moeten doen weten wat Bestuurders wenschten, en in Oct.

’70 besloot men hen aan te raden eene benoeming, in geval hun deze

gewerd, aan te nemen. Zeker , geheel aannemelijk” vond men ook

hier de voorwaarden niet
,
maar in geval de zendel. weigerden en dus

door het Gen. elders geplaatst moesten worden, zouden zij ook geen

hooger trakt. krijgen; het Gen. kon ook niet laten repatrieeren
,
en

in het geval van pensioen, dat zich nog nauwelijks had voorgedaan,

was bij het Gen. èok niet wettelijk voorzien, 't Was voorts te denken

dat het Gouv. niet maar zoo aanstonds wegens ouderdom of ziekte

ontslaan zou, en mocht zulks geschieden, dan konden zij immers

aanspraken doen gelden op het pensioenfonds waarvoor zij gestort

hadden. Werden er buiten hunne schuld niet benoemd, dan zou het

Gen. deze elders plaatsen, of indien er geen vac. was, hen, zoolang

de kas het toeliet, een wachtgeld van ƒ 900 ’s jaars toeleggen. Wie
op dezen voet aan het Gen. verbonden wilde blijven had zulks spoe-

dig te melden, en dewijl de heeren sedert de opzegging van het

contract zich vrij algemeen weinig om het Gen. bekommerd hadden,

moesten zij tevens eene verklaring inzenden dat zij de voorschriften

hunner instr. zouden nakomen en daarvan bewys geven door geregeld

verslagen inzenden en op hun post blijven tot tijd en wijle het Best.

verlof gaf dien te verlaten.

Toen men aldus besloot, was, zooals reeds uit het stuk van Mevr.

Bossert is op te maken, het getal zendel. ter helfte geslonken. Tori

was met de Reg. overhoop geraakt. In het Bat. Hand.blad van 2

Dec. ’63 stond van zijne hand een art. te lezen waarin hij de zending

') Daar Mevr. Bossekt in haar nog al eenzijdig art. ook de vrijheid nam Be-

stuurders ingewikkeld de schuld te geven van den dood van v. Ekkis, en van de

ziekte van Vekhoeff, melden we alleen, dat van de begeerte des eersten om naar

Ned. te komen niets gebleken was, terwijl de tweede het Best. nooit had aangezocht

ot zijne overkomst naar Ned. mede te werken. E. A. '70 p. 128.

11 *
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verdedigde tegen de aanranding aan welke zij kort te voren in dat

blad had bloot gestaan. Gaarne willen we gelooven dat, gelijk van

hem te wachten was, de toon enkele octaven te hoos zal geweest

zijn, doch dat hij daarvoor, gelyk de Reg. eischte, uit de Mol.

verwezen moest worden kon er ook bij het Bestuur niet in. ’t Mocht

waar zijn, gelyk het heette: dat Tobi daardoor de Christen regenten

op Haroekoe dermate verbitterd had dat men van zynen dienst aldaar

geen vrucht meer verwachten kon
,
maar dan was het immers genoeg

als hij met een ander van standplaats wisselde. Men stelde dan ook

voor hem met v. Ekris te doen ruilen of, zoo dit niet kon, hem op

Boeroe te plaatsen. Tobi, ofschoon hy wel met het Gen. op had, had

denkelijk met zulk een toekomst weinig op. Nog in ’63 achtte hy

den arbeid in de Mol. zóo gezegend dat hij er wel een groot dozijn

arbeiders aan ’t werk zou willen zien, ja het opgeven van de zending

daar had hij ,een zedelyke moord” genoemd, üe geschillen echter

welke hier ten jare ’64 verdeeldheid te weeg brachten werkten daar-

ginds zóo by hem na dat hij in Febr. ’65 een art. schreef: ^Ons

protest tegen het N. Z. Gen.” dat in de Heraut van 30 Juni d. a. v.

den volke werd meegedeeld. In een brief aan Bossebt had hy zich

vry kras over Bestuurders uitgelaten, en deed zulks 25 Apr. ’65 in

een schrijven aan dat college zelve nog eens zóo over, dat men den

man die wegens „de ongeloovige richting” van het Gen. dit niet

langer dienen kon, gelegenheid gaf zyne zending in de Mol. op te

geven en dus in Juli ’65 zijn ontslag aannam ‘).

Het door hem verlaten Haroekoe werd reeds 12 Juli ’65 door v.

Ekris bezet. Deze, die het daar vrij goed scheen te kunnen vinden,

ging in Febr. ’68 naar Ambon om zijn oudsten zoon naar de rott.

kostschool te zien vertrekken, maar eer nog het lykje van zijn twee-

den zoon, aan eene kwaadaardige ziekte overleden, ter aarde was

besteld bezweek v. Ekris zelf er aan den Febr. ’68, eene wed.

met 3 kinderen achterlatende.

Langer dan bij deze beiden moeten we stilstaan bij Verhoeff. Deze

had zich in den aanvang van ’68 met verlof van de Reg. eenigen tyd

te Langowan (Mineh.) tot herstel van gezondheid opgehouden, zond

een verslag in van hetgeen hij daar gezien had, werd teleurgesteld

1) In „het Mosterdzaad” 'SS p. 79 leest men: dat Tobi na 8 (moet zijn 6) jaren

het Gen. in Indië gediend te hebben „tenville van de waarheid
,

gedrongen” werd

(door wien ?) zijn ontslag te nemen
;
dat hij 28 Febr. ’88 als pred. bij de Chr. Geref.

Kerk te Naaldwijk overleed en zijne Zend. bibl. aan die kerk had nagelaten.
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in zijne verwachting om te Bonthain (Z. Celebes) geplaatst te worden '),

doch, daar hij wegens eene leverziekte op Noesalaut niet blijven kon

werd hem bij besluit van den G-G. dato 15 Dec. ’70 de verzorging

opgedragen van het bergdistrict Leytimor met vergunning in Ambon
te wonen “). Kon men hier ook al niet treden in eene door hem ge-

vraagde vaste tegemoetkoming wegens de duurdere levenswijze aldaar

,

men gaf hem toch in ’72 eene toelage van ƒ 100. In den loop van

datzelfde jaar echter nam zijne kwaal derwijze toe dat de geneesheer

een onverwijld vertrek naar Ned. noodig achtte, en Veehoeff wendde

zich dus tot den G-G. met verzoek om vrijen overtocht en een verlofs-

trakt voor 2 jaar. Hij kreeg ten antwoord dat hij volgens contract

van ’54, bij het Gen. behoorde, en, dewijl ook de correspondenten

van het Gen. te Bat. en Soerab. zonder machtiging geen reisgeld

beschikbaar durfden stellen, vond hij op laatstgenoemde plaats
,
waar-

heen hij inmiddels vertrokken was, hulp bij den heer W. v. St. hem
uit vroeger dagen bekend. Deze schoot hem reisgeld voor in liet

vertrouwen, ’t welk later niet beschaamd werd, dat het Gen. den

wissel wel betalen zou.

Toen men dit alles hier vernam
,
was men weinig gesticht over een

besluit dat Veehoeff in zoo groote ongelegenheid gebracht had.

Zeker, de zendel. in do Mol. waren die des Gen. gebleven en in

rechten was de Reg. niet verplicht hun voordeelen toe te kennen

waarop slechts staatsambt, mochten aanspraak maken, maar deed de

billijkheid geen andere eischen? Toen de 6 zendel. in de Molukken

aanwezig waren doch wegens nalatigheid der Reg. in het regelen der

standplaatsen en het bouwen van woningen niets konden uitvoeren

had men Veehoeff, die ofschoon voor Ceram bestemd daar niet komen

kon, elders willen heenzenden, doch de Min. v. Kol. had betuigd dit

ongaarne te zien. Zoo was ook hij gebleven en eindelijk op Noesalaut

terechtgekomen. Voorts had men 17 Oct. ’64 het contract opgezegd,

en al had de Reg. niet bepaald beloofd, gelijk toen verzocht was, de

zendel. in haar dienst over te nemen, het had hen toch, trots de

opzegging van het contract, voortdurend trakt. uitbetaald. Eindelijk

bestond er tusschen de zendel. en de in dienst der Reg. zijnde „zendel.

*) Dat Veehoeff die blijkens de uittreksels uit zijn verslag (Meded. XIII p. 91)

zeer met de Mineh. was ingonoraen , reden zou gehad hebben zich naar aanleiding

hiervan over het Best. te beklagen blijkt volstrekt niet uit E. A. ’70 p. 129.

*) Een verslag over den toestand dier gem. in ’71, het laatste wat hier van hem
ontvangen werd vindt men Meded XVI p. 368.
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leeraren” bijna geen verschil, en ging het toch niet aan, menschen

die in hunne gezonde dagen langdurige en goede diensten bewezen

hadden in geval van ziekte maar aan zich zelf over te laten. Men
zou dus den G-G. verzoeken ook Verhoefp te doen deelen „in de

voorrechten vergund aan ambten, die om reden van ziekte uit Indië

terugkeeren.” In geval dit verzoek mocht worden afgewezen zou men
hem een wachtgeld van ƒ 900 per jaar toekennen. Toen dit alles in

Nov. ’72 bepaald werd was Verhoeff reeds 19 Oct. ter hoogte van

Madagascar overleden en op den voorlaatsten dag van dat jaar kwam
de wed. met haar dochtertje ter reede van Brouwershaven, waar het

lijk ter aarde besteld werd.

Geen wonder dat men na zulk eene ervaring van de opvatting der

Reg. opgedaan te hebben de aandacht der zendel. vestigde op de

wijziging welke het Kon. besluit van 22 Dec. ’67 door een ander van

31 Oct. ’72 (17 Jan. ’73 in Ind. uitgegeven) ondergaan had, in de

hoop dat zy nu toch eindelyk hulppred. worden mochten.

In deze verwachting werd men niet teleurgesteld. De verandering

in het besluit, was, ten opzichte van pensioen en verlof naar

genoegen zoodat toen 30 Mrt ’73 Bossert ’) voor Haroekoe, Bar voor

Waay en de Vries voor Saparoea tot hulppred. benoemd werden, zij

die betrekking aannamen.

Zoo was men dan eindelyk van de zorg voor de Amb. zending, al

zou zij ook nog jaren lang op de rekening met een uitgave van

ongeveer ƒ 3000 voorkomen
,
ontslagen *). Dat zij vooral in de tweede

periode ryk was aan teleurstellingen heeft het medegedeelde over-

vloedig getoond en al gaan Bestuurders van het Gen. ten deze niet

vrij uit, toch is het onbillijk de geheele verantwoordelijkheid daarvoor

naar hun kant te schuiven. Wat het voor de Mol. verricht heeft had

wel meer betrekking op het in stand houden der z. g. Christ. gem. uit

de dagen der Comp. dan op eigen werk — maar wie zal het Gen.

daarvan een verwyt maken. Toen daar letterlijk alles braak lag, en

1) In ’8l naar Ned. teruggekeerd kreeg hij wel het gebruik der oogen terug doch

bleek alras voor den dienst ongeschikt, zoodat hij pensioen kreeg. Hij overleed te

Rott. 29 Apr. ’88. Mndber. ’88 p. 95, 110.

PiCADLY genoot tot Nov. ’80 een pens. van ./' 240; Luijke (zie p. 143) tot Mei ''86

een trakt. van ƒ 1800 met eenige jaren kindergeld ad. f 25 en nu en dan eene gratif.

;

de wed. v. Ekris een pens. van f 250; de wed. Veriioeff een dito van f 500 met

eenige jaren kindergeld ad. _/'25, terwijl sedert het overlijden van den hulppred. J.

J. BaR te 'Waaij op 17 Juni ''83, ook diens wed. een pens. vanƒ 500 werd toegekend.
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de gera. liier er zicli uiets van aantrokken of konden aantrekken

deed het Gen. wat deze hadden behooren te verrichten, en terecht

begrijpend dat toch de belangen van het Godsrijk één zijn, zag het

er volstrekt geen bezwaar in der Reg. bruikbare mannen te leveren,

welker opleiding, uitrusting en uitzending het duizenden gekost

heeft, al werden ze dan ook ginds uit ’s lands kas bezoldigd. Maar

toch was het, om eens met het Bazeler Mag. te spreken, te voorzien

,dat deze maatregel tot herstelling der schade niet voldoende zoude

zijn, naardien op dezen weg de vrijwillige bode van Christus, dien

de liefde tot zijnen onzichtbaren Heer naar deze arme eil. vertrekken

deed, öf in velerlei groote verlegenheid komen moest, öf, wat nog

erger was, onder de verzoekingen die hem omringden gevaar liep

den zuiveren zendingsgeest in te boeten.” Men kwam dus eerst op

den goeden weg toen men op eigen kosten, en onder eigen bestuur

er zendel. heen zond om, zij het ook niet rechtstreeks dan toch

zijdelings te doen wat het Gen. zich bij zijne oprichting had ten

doel gesteld.

Dat in ’42 de Mol. voor dien niet ongezegenden arbeid gesloten

werd kon het Bestuur natuurlijk niet verhoeden, en zoo men zich,

ziende hoe daar wegens gebrek aan pred. weder alles achteruitging

,

vinden liet om nogmaals zendel. beschikbaar te stellen, ons dunkt

dat zal alleen afkeuring vinden bij hen die vergeten dat daar 30,000

Christenen zoo goed als van alle leiding verstoken waren en bij ge-

brek aan pred. wie weet hoe lang nog blijven zouden. Eéne zaak had

men, door het voorledene geleerd, echter mogen noch moeten doen,

nl. de verantwoordelijkheid voor die tweede zending op zich nemen

terwijl men zich door de Reg. de handen liet binden. Tobi aan wiens

vrijmoedigheid, gelijk we zagen, niet getwijfeld kan worden, schreef

dan ook in Dec. ’60 aan Bestuurders: dat zij het besluit, hetwelk tot

het contract geleid heeft, ,als hunne zonde zullen erkennen”, en de

moeite en ellende der zendel. daaraan toeschrijven ,dat zij den raad

van Roskott te dier zake maar half hebben opgevolgd.” Wat had

Roskott dan gewild? Niets minder dan dit: , Burgerlijk gezag in

handen der zendel. , ten aanzien der respectieve negerijen onder hun

ressort.” Zeker, wij zullen den man, die, ofschoon hij het meest

gedaan had om het contract te doen sluiten toch, gelijk in een rapp.

(Oct. ’70) gezegd wordt , spoedig alles aan zijn lot overliet, toen hij

zeker nog een gunstigen invloed had kunnen uitoefenen” niet ver-

dedigen; we zullen ook niet vragen of het Gouv. dien eisch zou

hebben toegegeven, maar tusschen Roskott’s eisch en hetgeen tot
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stand kwam was toch een middelweg. De zendel. uit ’s lands kas

betaald, werd doorgaans zóó als ambt. behandeld dat hij zich zelfs

het Staatsblad moest aanschaffen
,
maar van het prestige ’t welk onder

die onbeschaafde eilanders de ambtenaarstitel uitoefende was niets

zijn deel. Even als die eilanders zelve stond hij bloot aan de luimen

van hooghartige radja’s en regenten, die, om eene uitdrukking van

den gouv. Goldman te herhalen
, ,gaarne zagen dat hij zich tegenover

hen op het regte standpunt” plaatste, m. a. w. hem liefst niet zagen

staan maar knielen. Natuurlijk werkte dit schadelijk op de omgeving

en zelfs de inl. schoolmeester, immers ook ambtenaar, zette tegen

den zendel. een hooge borst.

Nu valt moeilijk te ontkennen dat ook in den toestand gelijk die

was, veel afhing van de persoonlijkheid des zendeliugs, ja dat er bij

waren die zelfs, gelijk gezegd werd, wegens kleinigheden gedurig

met de ambten, overhoop lagen”, maar geloochend mag evenwel niet

dat in gegeven omstandigheden kleinigheden, vooral in eene onbe-

schaafde omgeving, van veel belang kunnen zijn, ja het graf delven

voor groote zaken, zoodat men op zulke doodgravers willens of on-

willens wel eens letten moet. Of men er voorts bij gewonnen zou

hebben, om, toen eenmaal de moed den raeesten zendel. begeven

had, krachtiger hij het Gouv. voor hen in de bres te springen ge-

looven we niet. Roskott was sterk op de zijde van het Gouv. en

waar hij ,zich met eene kleine partij plaatste tegenover de andere

zendel.” daar viel op afdoende herstelling van grieven
,
ook al hadde

men hier de tanden eens laten zien, moeilijk te rekenen. En toch,

trots dit alles zou men het in ’64 nogmaals gewaagd hebben , een

contract te vernieuwen
,
waarbij

,
al ware ook veel misschien verbeterd

,

toch altijd de zoo noodige zelfstandigheid zou zjjn ingeboet. Bijko-

mende omstandigheden hebben het, zooals we zagen, verhinderd,

anders.... zou men maar vergeten hebben, hoe vooral de geschie-

denis der laatste jaren tot schade der zending en tot ergernis der

zendel. nadruk had gelegd op het bekende: „qui prend compagnon

prend maitre”, en nog wel een meester als het Gouv. Tot ergernis

der zendel. zeiden we. Welk een leven hebben zij gehad. Hadden die

mannen, om met Teffer te spreken, niet lang genoeg ,in de perskuip

gezeten” om hen althans de in ’62 geuitte klacht te besparen: dat

men hen buiten hunne voorkennis
,
weer contractmatig aan het Gouv.

wilde overleveren? Ware het niet beter geweest hen ridderlijk te

zeggen: als het contract is afgeloopen zullen wij u desverkiezende

elders plaatsen. En toen, na den val der kweekschool de zending
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werd opgeheven
,
waarom

,
ten einde nog eene vraag te doen

,
hen

niet aanstonds geschreven: gij blijft onze zendel. we laten u niet

aan uw lot over. Dat sprak van zelf, werd in ’70, toen men hun

eindelijk deze verzekering gaf, beweerd, doch waarom hen dan zoo-

lang in ’t onzekere gelaten, daar men toch reeds in Juni ’65 ge-

schreven had, aan hen die niet overgingen een wachtgeld te zullen

toekennen? Of liet men zulks wellicht na om in bijzondere ge-

vallen voor wat men noemde een „retraite op het Gen.” gevrijwaard

te zijn. Indien ja, dan zag men, in de ook o. i. niet billijke behan-

deling welke Verhoeff ondervond en welke het Gen. op ƒ 1600 te

staan kwam, dat de Reg. althans als het op geld aankwam, niet

vergat hoe in ’54 beslist was uitgemaakt: de arbeiders in de Mol.

hehooren tot het Gen.

En wanneer we nu ten slotte tegenover de schaduwzijde welke in

de Amb. zending valt op te merken, ook eene lichtzijde willen stellen

,

waarop is dan te wijzen? Allereerst hierop dat door de zorg van het

Gen. menige gem. voor algeheel verval behoed werd. Zij vormen een

breede rij de mannen die, op het spoor van Kam hun weg naar

Amboina gevonden hebbende, zich op verschillende punten van den

Archipel vestigden om vandaaruit met onbezweken ijver tal van ver-

laten gem. te bezoeken en bijéén te houden.

Welke vruchten dit voor het inwendig leven van de leden dier

gem. heeft gedragen, is moeilijk te zeggen. Of, de linneïsche indee-

ling populair overgenomen, in de tropische gewesten op botanisch

gebied de cryptogamen het in aantal van de phanerogamen zullen

winnen betwijfelen wij, maar op geestelijk terrein zal in een half

heidensche omgeving de schuchterheid in het heilige allicht nog

grooter zijn dan bij ons, en wat onder andere omstandigheden zich

misschien bloeiend naar buiten geopenbaard zou hebben, bleef nu
meer verborgen. Ook heeft het Gen. er zich nooit op toegelegd om door

bekeeringsgeschiedenissen hare geschriften aantrekkelijk te maken,

doch wellicht is in de brieven en verslagen der zendel. nog wel een

en ander te vinden wat in staat zou stellen de gangen des H. Geestes

in menige menschenziel na te speuren. Maar trots dit alles is toch

gebleken dat de vruchten van dien Geest zich ook daar naar buiten

openbaarden, en zelfs in de tweede periode dezer zending toen zoo-

veel er toe bydroeg om de geestdrift der arbeiders te dooven *) en

1) „De meesten”, zoo meende de gewezen zend. A. O. Schaafsma met het oog
op die ambonsche zendel. te mogen verzekeren

,
„waren meer een soort dominé’s
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tevens hnn blik te benevelen voor het goede, ontbraken de bewijzen

hiervoor niet. Zoo antwoordde Bossert op de vraag of hij vooruitgang

zag. ,0 ja! zeker!” en hij wijst op toenemende belangstelling in

prediking en catech. Bar spreekt van getrouwe kerkgangers die het

gehoorde, hoe gebrekkig ook, weten weer te geven. Tori getuigt

nadat hij begonnen was in Laag-Mal. te prediken van groote belang-

stelling in de prediking, van den invloed dien zij had op de zondags-

viering, ja nog kort vóór zijn verlaten van den dienst des Gen.

achtte hij het opgeven der zend. in de Mol. ,een zedelpke moord.”

Verhoeff, die waarlijk niet van optimisme beschuldigd kan worden,

had, blijkens het laatste wat men hier van zijne hand ontving, toch

ook een oog voor het goede dat in zijne berggem. viel op te merken

,

terwijl Schot voor wien reeds Allang ,een handgeld van den Heer op

onze zendelingsreize” geworden was, zelfs op Amahai vrijmoedig kon

verklaren „Christelijke huisgezinnen” aangetrofifen te hebben. Voegen

wü nog hierbij dat allen getuigden van een afnemen van twist, gek^f

en dronkenschap, terwijl het leven in wilden echt niet vruchteloos

bestreden werd, dan blijkt er toch uit, dat, al was die ind. maat-

schappij ook nog niet van den zuurdeesem des Ev. doordrongen, dat

Ev. er toch allengs bewees eene kracht te zijn, terwijl die kracht

zich op vele plaatsen vrij wat duidelijker geopenbaard zou hebben,

wanneer de regenten slechts getoond hadden dat ook zij er prijs op

stelden.

Met de instandhouding en den bloei der gem. is voorts nauw ver-

bonden het onderwijs. Waar de zendel. kwam verrees een school, en

bepaald in de Mol. was op dit punt de zending der Reg. vooruit. Wat

het Gouv. daar in de laatste decenniën verricht heeft en hoe zij het

gedaan heeft laten we hier buiten bespreking, maar dat het zich daar

aanvankelijk bediend heeft van de krachten door het Gen. opgewekt

is een feit. De kweekscholen van Kam en Roskott gaven op vele

plaatsen gelegenheid dat de inl. zich wat kennis konden vergaren

en hunne kinderen althans eenige ontwikkeling deelachtig konden

doen worden. Of zij er begeerig de handen naar uitstrekten? Wie dit

meent kent die bevolking niet. Immers wat prikkel zou de Ambon-

die niet veel meer deden dan de gewone dienst eischte. Een of twee malen

preeken, vaste bezoekreizen en catechiseeren ,
ook die veel tijd vonden voor jagen

en visschen ,
anderen die het bij een preekje lieten met het gewone verheven

slot : „Laat ons doen zooals hij deed of laat ons niet doen zooals hij of zij deed.

Amen”, en de Zondag was afgeloopen”. Acta v. h. Zend. Congres der Ned. Ger.

Kerken. Amst. ’90 p. 27.
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nees hebben zijne kinderen ter school te zenden. Hij voorziet allicht

in zijn nooddruft met hetgeen God, zonder dat men er veel moeite

voor behoeft te doen, laat groeien, en van de vischrijke kusten trekt

hij daarom ook weinig partij. Geleerdheid, tenzij dan kennis van oude

overleveringen, kent hij niet en voor een „toewan natier” een man

die zich met natuuronderzoek afgeeft, haalt hij medelijdend de schou-

ders op. Van weelde heeft hij geen begrip en naar standsverheffing

jaagt hij mede niet, want blijft een burger wat hij is ook een negerij-

mensch blijft een negerij mensch.

Niets zou dus meer voor de hand hebben gelegen dan dat de

scholen ledig bleven staan en toch, dit gebeurde niet want de Am-

bonnees is er op gesteld dat zijne kinderen lidmaten der Christ. gem.

worden. Om dat doel te bereiken was altijd eenige ontwikkeling

noodig, moest men toch op zijn minst den Bijbel, het Psalm- en het

vraagboek kunnen lezen
,
om zoo

,
voor de catech. geschikt geworden

,

tot belijdenisdoen te komen. Dit laatste was doel en omdat het

zonder schoolonderwijs niet te bereiken, ja er het eenige prakt, nut

van was, had men met de school iets op. Terwijl men op vele plaatsen

moet aanwenden wat men in Indië „zachten dwang” gelieft te noemen

is die onder de Ambonneezen, al zij ingenomenheid der regenten met

de school ook ver van onverschillig, onnoodig. Het Gen. deed dus

in de Mol. een goed werk, niet slechts door gelegenheid tot onder-

wijs te geven
,
maar ook door den eenigen prikkel om er gebruik van

te maken, nl. de mogelijkheid om lidmaat te kunnen worden, in de

door haar voor verval bewaarde gem. te doen voortbestaan.

Dat dit onderwijs
,
hoe weinig beteekenend ook en om welke oorzaak

dan ook gezocht, zijn invloed op die maatschappij deed gevoelen spreekt

van zelf. Over Boeroe, Ceram, Manipo en Boano, moge, omdat er

luttel arbeid aan besteed kon worden weinig te roemen vallen, op

de overige door ons in deze afdeeling bezochte eilanden is volgens

ooggetuigen vooruitgang merkbaar. Zagen we reeds hoe Brumdnd,

voorheen pred. op Amboina, den inl. in bescherming nam tegen de

z. i. te donker gekleurde voorstelling der zendel., F. W. G. Kemmann

pred. aldaar, schreef in ’82 een uitvoerig art. (Meded. XXVI) waarin

hij
,
na er op gewezen te hebben hoe mannen als W. K. van Hoêvell

en H. C. VAN der Wijck te hunnen voordeele getuigden, eindigt met

de verklaring: „waarlijk, het Ev. is onder de Ambonneezen niet on-

vruchtbaar geweest.” In ’90 nam dezelfde pred, toen te Bat. geplaatst,

nogmaals de pen op om in de Stem voor W. en Vr. J. H. de Vries

te woord te staan, die, na een goed jaar als pred. op Amboina ge-
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arbeid te hebben, in dat zelfde tijdschrift (’89 p. 1315 e. v.) een nog

al streng vonnis over de Christenen daar, geveld had. Nu bleef de

terechtgewezene daarop het antwoord wel niet schuldig (t.a.p. ’91 p.

389), maar als h\j erkent dat het bij het openbaar maken van de

ondeugden der inl. zijn doel was: anderen te vrijwaren voor teleur-

stellingen welke hij zelf ondervonden had, dan moge dit streven te

prijzen zyn, maar we zullen wèl doen te bedenken dat iemand die

teleurgesteld is allicht meer oog voor slagschaduwen dan voor licht-

partijen heeft.

Mogen wij weer enkele jaren terug gaan, we vestigen de aandacht

op het getuigenis van A. W. C. Verkerk Pistorius, Adj. inspecteur

van het inl. ond. te Ambon, die, na 5 jaar onder de inl. Christenen

doorgebracht te hebben, in de Gids van ’83 een stuk plaatste waarin

hij vrij scherp opkomt tegen de beschuldigingen die men, elkaar na-

pratende, nu eenmaal gewoon is tegen deze in te brengen. Wanneer

verschillende schrijvers die, zonder behoorlijke kritiek op hunne lang

niet altijd belangelooze zegslui uit te oefenen en ook in dezen de mode

volgend, slechts lang genoeg in de Mol. vertoefd hadden om uit

eigen oogen te zien en eens een moham. kampong met eene van inl.

Christenen te vergelijken, dan zou z. i. geen woord verspild behoeven

te worden, terwijl hij het bovendien beneden de waardigheid van het

Christendom acht het tegen zulke verwijten te verdedigen. Naast de

, deels wellicht schadelijke” werking van de evangelisatie in de Mol.

is, volgens hem, eene , zeker grootendeels heilzame” op te merken
, en

al verkeert hij ook in de dubbele dwaling dat er op godsd. terrein

neutrale mannen gevonden worden en dat de geschiedenis dier evan-

gelisatie bij voorkeur door zulk eenen behoort geschreven te worden,

toch twijfelen wij niet, dat, zoo hij eens eene , bergplaats” voor de

daartoe onder zijn bereik zijnde bouwslofiFen vindt, daaruit een eere-

saluut voor het Christendom zal gehoord worden.

Voorts wijzen we op den pred. H. S. Balsem die, na zich in ’81

minder gunstig te hebben uitgelaten over de amb. gem. welke hij

vóór 12 jaar verliet, in ’85 een beter getuigenis aflegde en toen zijne

moderne geestverwanten tot medewerking met het Gen. opwekte

omdat zijn arbeid, hoe men overigens daarover ook denken mocht,

zulke goede vruchten had gedragen. Het verschil tusschen Christenen

en Moham. valt, ook volgens hem, zeer in het oog, en hij verklaart

dat het er in de harten, in de huizen en in de maatschappij der

eersten, „eenigszins anders en beter” uitziet dan in die der laatsten.

Wij merken nog op dat Dr. B, Th. W. van Hasselt die ook de
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amb. gem. diende, in ’86 een brief schreef in Gel. en Vrijh. waarin

hij
,
hoewel de vergelijking met Kisseranen en Lettineezen allicht ten

voordeele van de Arabonneezen moest uitvallen
,
toch veel goeds van de

laatstgenoemden zegt. Ook vergeten we niet dat ofschoon J. ten Hove

in zijn overigens boeiend art. ,Eene rondreis op Noesa Laoet (Meded.

XXXIII) een soort staalkaart van velerlei bijgeloof leverde, hij toch

erkent: dat het Christendom ook daar ,eene kracht Gods tot zalig-

heid” is (p. 38). Wanneer wij ten slotte nog melden dat ook Schaafsma

hen in bescherming neemt, ja dat ambten, die voorheen de Christenen

verre achterstelden bij ,de volgzame Moh.” nu gaan zeggen: ,Onze

kracht ligt in het Christendom, waren de Ambonneezen geen Christenen

wij hadden hier al lang opstand gehad”, dan is er dunkt ons geen

reden om te denken : de zorg der Bestuurders ,
de arbeid der zendel.

,

en de liefdegaven der Christenen zijn te vergeefs aan de Mol. besteed.

De dichterlijke Ambonnees noemt renten van uitgezet kapitaal
:
„bloe-

men door dat geld gekweekt.” Welnu, zoo er thans op het door ons

behandelde zendingsveld
,

behalve Ambon en 5 daartoe behoorende

gem.
,
nog 76 gem. gevonden worden die op een zielental van 50,000

Christenen 19,000 leden tellen door 7 hulppred. geregeld bediend,

dan kan het Gen. met eenige voldoening niet slechts op het bestaan

dier gem. wijzen
,
maar ook het goede dat er zich aanvankelijk open-

baart mag het aanmerken als bloemen ook door zijn kapitaal van

liefde en toewijding gedurende eene halve eeuw in de Mol. gekweekt ! *)

B. Timor.

iste Periode 1819—’50.

HOOFDSTUK XIV.

Koepang.

De lange rij der met Sumatra beginnende Soenda-eilanden volgend

,

komen we, steeds oostwaarts gaande, aan het eiland Timor (Oosten).

‘) E. A. ’61 p. 170; ’62 p. 128, 222; ’63 p. 213, 235, 243; ’64 p. 63, 181; ’65

p. 63, 77, 94; ’66 p. 15, 64; ’67 p. 88, 282; ’68 p. 52, 57, 149, 163; ’69 p. 107,

117; 70 p. 126—132; ’72 p. 60, 164, 170, 178, 184; ’73 p. 100; ’74 p. 134.
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Heeft het dien naam waarschijnlijk aan zyne ligging te danken het

lag niet zóóver weg of Portugezen en Hollanders bezochten het al

vroeg ter wille van het welriekend sandelhout. Wat die laatste be-

zoekers aangaat, zoo men er op wil afgaan dat ook op Timor ge-

sproken wordt van ,Mai Bapa Kompania” (moeder en vader Comp.)

dan zou men denken dat onze vaderen al heel teeder ook voor de

geestelijke belangen dier eilanders gezorgd hebben, maar wanneer

we weten dat er van 1670—1776 maar 5 pred. gedurende 44 jaar op

Timor gearbeid hebben terwijl men voor ’t overige het doen moest

met krankbezoekers en bezoekreizen
,
dan volgt hieruit dat de behar-

tiging dier belangen nogal wat te wenschen heeft overgelaten *)•

Trots dit alles waren er omstreeks het einde der vorige eeuw in de

tegenwoordige resid. Timor, waartoe ook deeil. Rotti, Savoe, Soeniba

Flores e. a. behooren, op eene bevolking van ongeveer 400,000 zielen

nog byna i0,000 Christenen, en toen wij in het najaar van ’16 het

zuidwestelijk deel van dat eiland (het oostelijk deel bleef nog onder

Portugal) van de Engelschen terug kregen, begreep de Reg. dat er

in de hoofdplaats Koepang wel een Ev. dr. geplaatst mocht worden.

Uit het eerste gezelschap zendel. dat naar Amboina op weg was,

ontving dan ook R. le Bruijn ‘0 nog vóór hij in Mrt ’19 Bat. verliet,

eene benoeming tot waarn. pred. op Timor. Blijkens de wel wat breed-

sprakige verslagen en brieven welke le Bruijn, die nu buiten dienst

van het Gen. stond, voortdurend tot de , waarde en zeer geliefde

Vaders en Broeders in onzen Heer Jezus Christus” te Rott. bleef

richten, ging het hem te Koepang, waar hij te zorgen had voor

ongeveer 3000 Christ. die in geen 20 jaar een Ev. dr. gezien hadden,

vrij goed. Hy vond in den res. Hazaert
,

een inl. kind
,

een

helper die hem niet slechts een huis schonk maar ook met trouw

en geestkracht de zaak van het Godsryk wilde dienen. Al spoe-

dig werd een Bybelgen. gesticht ’t welk reeds in ’23 over ƒ 800

Mndber. ’68 p. 85, 109; ’73 p. 30. Meded. 1 p. 364; IV p. 5, 168; XVI p. 375;

XIX p. 249; XXVI p. 31, 243; XXVIII p. 25; XXXIV p. 39. Ckaandijk t. a. p.

p. 103. Bibl. V. Mod. Theol. Leiden ’8I p. 617; ’85 p. 151. Acta v. h. Zend. Congres

der N. Ger. Kerken, Amst. ’90 p. 27.

1) Zie het door den oud-res. v. Timor B. Wijnen op de Jaarverg. van ’71 ge-

sprokene en het door Donselaar daartegen ingebrachte in Med. XV p. 257 en

XVI p. 341.

*) Ruit le Brdijn, geb. te Zutphen 10 Mei 1799, wolspinner, ontving daar zoo-

veel onderricht dat hij na van Aug. ’17—Mei T8 te Berkel vertoefd te hebben, voor

de H. Comm. examen kon doen. Hij vertrok in T8. E. A. T7 p. 313, 317; ’18 p.

376. Mndber. ’30 p. 55.
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contrib. te beschikken bad. Een Hulpgen. voornamelijk ten bate van

het onderwijs opgericht, waarvan het grootste deel der inkomsten door

Rottinneezen werd geleverd, onderhield in ’25 zoo op Timor als op

Rotti reeds 8, ten deele door Kam opgeleide meesters. In hetzelfde

iaar werd te Koepang een wees-, een schoolhuis en eene kerk, die

het een halve eeuw zou uithouden, gebouwd. Op 6 onderhoorige

plaatsen verrezen almede kerkjes terwijl voor den eeredienst door

LE Bruijn een hier in ’17 verschenen bundel Evang. Zendeling gez.^ in

het Mal. vertaald werd, die te Bat. ter perse zou gaan. Geen wonder

dat zulk een man
,
aan wien reeds Kam

,
die hem in Apr. ’23 op de

Z.W.eil. ontmoette, een warme lofspraak gewijd had, ook door anderen

zeer werd op prijs gesteld. De Reg. verhoogde in ’25 zijn trakt. met

ƒ 200 per mnd, het Bat. gen. van K. en W. benoemde hem tot lid,

de officieren van een paar ter reede liggende oorlogsschepen hielden

onder elkaar voor zijn Hulpgen. eene collecte die ƒ 671 opbracht, het

Zend. gen. te Bat. schonk hem van der Palm's Bijbelvert. en Bestuurders

van het Gen. begrepen dat zulk een arbeider ook hunne belangen

uitnemend kon bevorderen en men gehoor moest geven aan zijne

voortdurende aanvraag om hulp. Toen hier dus in’ 26 negen zendel. en

eene zend.zuster werden uitgezonden besloot men de helft hiervan nl.

Höveker, ter Linden, Karbe, Verhaag en Heijmering naar Timor te

zenden. Van hier 17 Oct. ’26 vertrokken kwamen zij 30 Mei ’27 te

Koepang waar Hazaeet hun eene woning verschafte en ieder ƒ 75

per mnd tot onderhoud gaf, wat onvoldoende was zoo zij daar althans

zouden blijven om zich op ’l Mal. toe te leggen.

Hoewel deze zendel. nu op Timor waren viel het niet gemakkelijk

hen een station aan te wijzen.

Immers, volgens art. 13 hunner instr. kon over hunne plaatsing

slechts besloten worden ter verg. van een Hulpgen. waarin afgevaar-

digden van Ambon en Timor zitting hadden en men besloot dus de

5 br. naar Ambon te doen vertrekken. Dewijl te Ambon ook zendel.

waren aangekomen gezelschap) en men ook daar over de plaatsing

niet besluiten kon als er geen afgevaardigden van Timor kwamen,

vond men goed 2 der pas aangekomenen
,
Luijee en Dommers, naar

Timor te zenden die 29 Pebr. ’28 te Koepang kwamen. Na 3 dagen

met elkaar gesproken te hebben kon men het niet eens worden
,
want

terwijl LE Bruijn de Z.W.eil. wilde bezetten, stelden de Amb. afge-

vaardigden de Mineh. voor, een zendingsveld
,
waarop Merkus de gouv.

der Mol. zeer gesteld scheen te zijn. Er schoot niet anders over dan

de 5 koepangsche zendel. naar Amboina mede te nemen. Toen het
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zevental daar 21 Mrt aangekomen was verklaarden — dewijl Kam erken-

nen moest dat ook de Z.W.eil. een geschikt arbeidsveld opleverden,

LE Brüijn en Hazaert verklaard hadden van dien akker niet te zullen

afzien en de instr. een en ander inhield wat tegen verdeeling der

arbeidskrachten tusschen de Z.W.eil. en een ander zendingsveld scheen

te zijn — eindelijk ook Dommers en Luijke zich voor de Z.W.eil. De

zendel. Bar kon daar dus blijven terwijl ter Linden en Karbe voor

Rotti werden aangewezen *).

Deze beslissing was le Bruijn zeer naar genoegen, vooral toen hij

vernam dat hier 7 Jan. ’28 goedgevonden was ook Timor met de

Z.W.eil. als een , hoofdplaats der zending” aan te merken. Wel
kreeg niet hij

,
maar het Hulpgen. op zijn standplaats het bestuur

over de zendel. maar onafhankelijk bleef hy toch van het amb.

Hulpgen., terwijl het eil. Letty werd aangewezen om er Conf. te

houden.

Opdat de arbeid met meer kracht nog begonnen zou worden achtte

hy eene kweekschool voor onderwijzers, van welke hij bij een tiental

kweekel. de onkosten op ƒ 2000 ’s jaars berekende, dringend noodig,

maar Bestuurders meenden deze zaak te moeten overlaten aan het

Ned. Bijbelgen.
,

dat reeds in ’28 zijne belangstelling in het onder-

wijs getoond had door le Bruijn ƒ 2000 voor de scholen te zenden.

Gelukkiger was hij met zijn verzoek om eene pers, maar toen deze

in Mrt ’30 aankwam en weldra een prooi der witte mieren werd,

was ook de man die haar nog zoo goed zou gebruikt hebben reeds

eene prooi des verderfs geworden. In het jaar ’29, dat wat den ge-

zondheidstoestand betreft met een zwarte kool daar staat aangetee-

kend, bezweek ook le Bruijn den 29®*^®“ Mei. Toen den volgenden

dag van de schepen op de reede de rouwvlag wapperde en een groote

schare zijn overschot uitdroeg, zetten de metalen monden op het fort

Concordia nadruk by aan het getuigenis dat aller hart onwillekeurig

uitsprak : deze doode was ons ten zegen *)

!

1) F. W. Karbe, geb. te Potsdam, kwam als kweekel. van Jaekicke den 5den

Juli ’23 te Rott. en werd in Oct. ''26 uitgezonden. Toen zijne reisgenooten Amboina

verlieten om naar hunne bestemming te gaan ,
moest hij wegens eene leverziekte

achterblijven en overleed in de eerste helft van Mei ’28. E. A. ''23 p. 6, 56; ’26

p. 296; ’28 p. 424. Mndber. ’28 Naschrift p. 15.

2) E. A. -22 p. 729; ’26 p. 307; ’27 p. 369; ’28 p. 375, 379, 435; ’29 p. 439,

444; ’30 p. 56; ’34 p. 323, 342. Mndber. ’20 p. 41; ’21 p. 43; '22 p. 10, 189; '24

p. 48; '25 p. 87; '26 p. 143; '27 p. 47, 51 , 152; '28 p. 37, 102, 197; '30 p. 22 , 59,

68. Meded. XXVIII p. 80. De Gids '55 I p. 555.
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Was met hem, om met Vete te spreken ,het hoofd en de ziel der

geheele missie op Timor en de naburige eil.” ook gevallen de zendel.

TEB Linden van Rotti, door het Gouv. op een trakt. van ƒ 250 per

mnd en ƒ 300 reisgeld tot zijn opvolger benoemd, aanvaardde 12

Dec. ’29 den dienst bij de Koepangsche gem. In warme bewoordingen

betuigde hij dat zijn ,nieuwe werkkring” hem de belangen van het

Gen. niet zou doen vergeten en zoo werd ook hem, die zelfs tot

direct, v. h. Gen. benoemd werd, het opzicht over de missie in

die omgeving opgedragen terwijl in Nov. ’29 de geordende kweekel.

Douwes tot versterking er van werd uitgezonden ^).

Wat Koepang aangaat, die gem. telde, dank zij le Bruijn’s arbeid

onder de heidenen, toen reeds 3000 zielen, terwijl de godsd.oef. voor

de slaven door ruim 60 personen van beiderlei kunne, bezocht werden.

De contrib. voor het Hulpgen. waren echter zeer geslonken; behalve

de res. Hazaert waren de regenten geen voorstanders van onderwijs

terwijl men de meesters op Timor op 4 na, had moeten ontslaan

wegens slecht gedrag. Ernstig verzocht de zendel. leeraar ofschoon er

,

dank zij de ƒ 1500 welke het Bijbelgen. geschonken had, 8 in), voor

het onderwijs konden opgeleid worden, dat hem toch europ. meesters

mochten gezonden worden, want hij kon daar maar geen jongelingen

vinden ,die niet overgegeven waren aan wellust en ongebondenheid”

terwyl, gelijk een zijner opvolgers meldde, de Timoreezen dermate

aan hun eiland gehecht zijn dat zij niet naar elders konden gezonden

worden. Een helper die eene acad. opleiding genoten had zou hem
hoogst welkom zijn, zoo noodig ook, om hem te vervangen. Of de

brief daartoe door hem voor de duitsche academiën opgesteld, ver-

zonden is kunnen we niet zeggen, maar al ware zulks geschied wie

TER Linden had willen opvolgen zou te laat gekomen zijn. Gedurende

•"l D. Douwes uit Zutphen, kwam Dec. ’27 te Rott. Den 17den Nov. ’30 op Timor

geland werd hij in zijne studie van het Mal. door ziekte zeer belemmerd zoodat hij

van het Hulpgen. in Mrt ’32 verlof kreeg te Bat. genezing te zoeken. Ter Linden

had zeer weinig dienst van hem gehad en te Bat. zocht hij , ook om in ’t Holl. te

kunnen prediken, bij eene inl. gem. pred. te worden, iets waarmee men hier, daar

hij voor de heidenen was opgeleid, niet tevreden was, en dus op vei-goeding van

kosten aandrong. Een plan hem op Timor met de administratie in het onderwijs te

belasten mislukte en eindelijk werd hij in ’34 leeraar bij de inl. gem. te Toegoe bij

Depok, zich verbindende van zijn trakt. ad. ƒ 150 per mnd „langzaam’’ terug te

geven de f 2000 welke men hem als onkosten berekende. De man die ook daar niet

tevreden was, overleed in ’35 en van zijne nalatenschap schijnt weinig terecht ge-

komen te zijn. E. A. ’27 p. 348, 371; ’31 p. 146; ’32 p. 201, 206; ’33 p. 205, 217,

231; ’34 p. 383; ’35 p. 7, 48, 186. Mndber. ’31 p. 160; ’33 p. 144.

ERUIJF, Geschied. Ned. Z. Gen. 12
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zijne jaarlyksche reis naar de Z.W.eil., mede ten doel hebbende de

zendel. van levensmiddelen te voorzien, bezweek bij den 30®*^®" Mei

’32 te Tialarang aan de koorts die hem reeds lang had ondermijnd ').

Heijmering van Letty die juist te Koepang was toen het treurig

bericht kwam, nam op verzoek van den kerkeraad de leiding der gem.

op zich. Werd zijne benoeming tot zendel. leeraar te Koepang opeen

vast trakt. van f 250 per mnd hier eerst maar voor 2 jaren goedge-

keurd, later werd hij daar voorgoed geplaatst doch bij resolutie van

den G-G. dato 3 Mei ’35, werd bepaald dat Heijmering als zendel.

leeraar per mnd ƒ 150 en als onderwijzer aan de holl. gouv. lagere

school ƒ 100 per mnd zou ontvangen. Ofschoon zyn werk er niet

ongezegend was, had hij bij eene zwakke gezondheid met allerlei

moeilijkheden te kampen. Persoonlijk had hij nu wel geen gevaar

meer te duchten van de regeeringloosheid welke in die dagen op

Timor en omliggende eil. dermate heerschte dat de zendel. in Apr. ’32

ter Conf. vergaderd, meenden daaromtrent een adres tot den Gouv.

der Mol. te moeten richten, maar het oefende een nadeeligen invloed

op de zending aan zijne zorg toevertrouwd.

In Mei ’32 waren van hier naar Timor gezonden de zen del. Ploeg-

man, Röttger, Hartig en Holtz waarvan de eerste, te Soerab. zijnde,

zich zoodanig van zijne bestemming liet aftrekken dat hij, althans voor

den dienst van het Gen., verloren ging*). De tweede had, naoóklang

te Soerab. vertoefd te hebben, in Juli’33 , een togtje ondernomen” naar

Menado, Ternate en Ambon en was nog even voor het einde des jaars

naar Singapore vertrokken waar hy zich op het Chineesch toelegde om
later Gützlaff, die dit zeer wenschte, in China te kunnen helpen.

Wat Hartig aangaat, deze kwam wel 27 Aug. ’33 op Timor, waar

Heijmering niets aan hem had, maar hij ging reeds op den eersten

ï) E. A. ’30 p. 6, 41, 56; ’3l p. 90, 98, 113; ’32 p. 206; ’34 p. 308; ’39 p. 20.

Mndber. ’30 p. 67, 187; ’32 p. 47; ’33 p. 2. De Gids ’55 I p. 735.

2) Willem Frederik Ploegman, geb. te Zutphen, onderwijzer 3de rang, werd

25 jaar oud
,

in Apr. ''30 als kw’eekel. aangenomen en in ’32 uitgezonden om op

Timor in het schoolwezen werkzaam te zijn. Ter Linden intusschen overleden zijnde,

achtte hij zich van die bestemming ontslagen en verzocht in Oct. ’32 aan den G-G.

om te Sumanap als leeraar geplaatst te worden. Bestuurders ontsloegen hem daarop

Oct. ’33 uit hun dienst, met aanschrijving om de tot zijne opleiding en uitrusting

„geïmpendeerde” kosten terug te geven. Na nog te Benkoelen, Toegoe, Soerakarta

en wederom te Sumanap gediend te hebben, werd hij door de benoeming van een

pred. aldaar, in ’37 op wachtgeld geplaatst en bekleedde in '40 eene burgerlijke be-

trekking te Sambas (W.kust Borneo). E. A. ’30 p. 29, 30; ’32 p. 144, 161, 171;

’33 p. 272; ’37 p. 262; '39 p. 13; ’4l p. 25; '43 p. 111.
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Kerstdag voor rekening van het Gen. naar Bat, om zyne verloofde

af te halen, en werd daar door Ds. Lenting overgehaald omiicheene

benoeming tot waarn. pred. te Padang te laten welgevallen
,
op welke

plaats hij dan ook 5 Mei ’34 met zijne vrouw aankwam.

De eenige over wien dus op Timor kon beschikt worden was

Holtz die 11 Febr. ’33 te Koepang gekomen, naar een der Z.W.eil.

gezonden werd.

Al even ongelukkig liep het af met het tweetal den 13^^®" Juli ’35

hier door het lot voor Timor bestemd. De eerste J. W. Hendriks ')

gaf aan den vooravond der inzegening te kennen „dat hij zich onbe-

kwaam gevoelde ongehuwd de taak op zich te nemen”, en ofschoon

hij een paar dagen later wat minder hooge gedachten koesterde

omtrent den steun welke eene levensgezellin bieden zou, men durfde

hem niet meer aannemen. De tweede, Fiedler*), in Aug. ’35 uitge-

zeild kwam Febr. ’36 te Koepang waar hij, blijkens zijne uitgaven,

te groote gedachten koesterde van het geldelijk vermogen des Gen.,

en, blijkens zijn overhaast vertrek, te kleine van de kunst der ver-

schillende toen ter reede vertoevende scheepsheelmeesters. De man
die voor hij in Dec. ’36 eigenmachtig heenging, verklaard had, dat

de stap dien hij deed „noch door God, noch door menschen zal goed-

gekeurd worden”, overleed aan boord van het visschersvaartuig waar-

mede hij gehoopt had Engeland te bereiken.

Geen wonder dat Heijmering, die gedacht had in Fiedler hulp voor

de school te vinden en bovendien, door eene minder soliede beleg-

ging van ƒ 3000 nog onder ter Linden geschiedt benevens eene vrij

slordige administratie van den thes. Tielman, voortdurend met geld-

gebrek te worstelen had, als voorz. van het Hulpgen. ontslag ver-

zocht. Hier echter verklaarde men in Mei ’37 dit niet aan te nemen,

verzekerde hem dat men over „zjn bedrjf” tevreden was en het

waardeerde, maar begreep toch dat men hem van de school afhelpen

moest. Ook de opleiding van kweekel. eischte voorziening want Heij-

mering was het vrij wel eens met hetgeen de derde opvolger van den

in ’33 als Res. afgetreden Hazaert, de heer van den Dungen Grono-

vius in Nov. ’36 aan Bestuurders schreef: „in de eerste jaren zijn

1) In Mrt. ’32 was hij tot een proefjaar toegelaten. Reeds de loting had men

,

mede om zijne bezwaren, moeten uitstellen, maar toen hij na dezelve op nieuw be-

gon te wankelen, meende men hem te moeten loslaten, w'aarop hij in Aug. voor het

genoten onderwijs kwam bedanken. E. A. ’32 p. 224; ’35 p. 111, 129.

J. F. Fiedler in '08 te Potsdam geboren, kwam Dec. '32 uit het berlijnsch

Z. inst. naar Rott. E. A. '32 p. 207.

12*
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tamelijke schoolmeesters die de landtaal verstaan, van oneindig meer

nut dan de kundigste Predikanten in Europa.” Omstreeks ’40 waren

dan ook op Timor, buiten Koepang, behalve 2 kerken, 8 scholen

gebouwd waarin ongeveer 900 kinderen onderwijs ontvingen. Eenigen

moed om op dit gebied iets te ondernemen putte men hier in Juli

’39 uit eene missive van den Min. van kol. waarin deze meldde dat

de Regeering voor de Holl.-mal. school te Timor ƒ 1200 ’s jaars had

toegestaaan en voornemens was ƒ 5000, als zij op den post van het

openbaar onderwijs overschoten, aan de gen. scholen toe te kennen.

Uit de 43 personen die zich op eene aankondiging hadden aangemeld

sloot men een contract voor 8 jaren met Gillis Verhulp, bezitter van

den 2''®" rang, bevoegd tot het geven van ond. in 3 mod. talen be-

nevens wisk.
,

werkzaam aan eene school te Kampen
;

voorts een

contract van 12 jaren met Hendrik van der Wdlp, bezitter van den

3den rang, werkzaam op eene school te Leiden. De eerste, bestemd om
met f 600 toelage van het Gen. de holl. school te Koepang, waar

ofschoon slechts in 2 huisgezinnen Holl. gesproken werd die taal

gehandhaafd zou worden, van Heijmering over te nemen, zeilde 30

Apr. ’40 uit. Te Bat. aangekomen en niet spoedig gelegenheid vin-

dende om verder te reizen had hy er eene school geopend doch vree-

zende met zijn trakt. te Koepang niet te kunnen rondkomen, terwijl

hy tot vermeerdering zijner inkomsten van zyne bekwaamheden daar

weinig party kon trekken, besloot hij zich van het Gen. los te maken

,

in de hoop aan de gouv. school geplaatst te zullen worden. Meer

getrouwdheid betoonde van der Wulp. In Sept. ’40 vertrokken achtte

hij zich, hoewel men hem te Soerab. tegen zyne bestemming trachtte

in te nemen, verplicht door te reizen en hij kwam in Juli ’41 te

Koepang. Volgens zijne instr. had hij zich als ,medehelper tot den

algem. schooldienst” des noodig ook buiten Koepang, op het Mal.

toe te leggen, maar tijdelijk, wegens het achterblijven van Verhulp,

met de holl. school belast, deed hij aan taalstudie zeer weinig en gaf

eindelijk in Mrt. ’43 «zijne zwakheid te kennen in het aanleeren eener

Oostersche taal.” Daar de 6 kweekel. die hij bij zijne komst vond

toen geplaatst waren, hij zich voor de opleiding van andere onbe-

kwaam achtte, en voorts niet genoeg over zich zelf waakte, bleef er

weinig anders over dan een man te ontslaan wiens reis- en verblijf-

kosten ruim ƒ 900 verslonden hadden en die buitendien op zijn trakt.

van ƒ 1800 ’s jaars nog in voorschot was. Natuurlijk onthield men

zich hem, volgens zijn verlangen, voor eene gouv. school aan te be-

velen doch gaf toen zijn ontslag inging ƒ 900 als geschenk om weg
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te kunnen komen ’). De kolk school te Koepang waarvoor het Gen.

nu geen onderw. meer leverde werd door het Gouv. opgeheven en

eerst in ’48 hersteld om weldra een zoon van le Bruijn aan haar

hoofd te zien, terwijl het, althans tot 70, niet mocht gelukken in

zulk eene zich van het Mal. bedienende omgeving, leerl. te vormen

die dragelijk Holl. spraken *).

De poging om Heijmkring in zijn schoolarbeid te gemoet te komen

,

en die hem, dank zij de vriendelijkheid van den Res. bijna honderd

gld. schade zou berokkend hebben
,

omdat hij nu niet meer als

, onderwijzer” diende, liep dus treurig af, maar voor het eigenlijke

zendingswerk waren te gelijk met den laatstgenoemden onderw. ook af-

gezonden de kweekel. G. Noordhoff en F. H. Linemann die den 23®*’®“

Febr. ’41 te Soerabaia komende eerst in Juni gelegenheid naarTimor

vonden. Door het Hulpgen. werd de eerste op Timor gehouden om

in den oratrek van Babauw werkzaam te zijn, terwijl de tweede op

Rotti geplaatst werd.

Aangezien Noordhoff alras overleed besloot men hier in Mei ’43 de

kweekel. W. M. Donselaar en J. D. Vermaasen uit te zenden voor

Rotti, maar dewijl men in de laatste jaren tot schade van het Gen.

vaak ondervonden had dat zendel. hunne verbintenis niet nakwamen

,

besloot men, nu voor het eerst, eene te doen teekenen

waarbij de uit te zenden br. zich verbonden, dat, zoo zij binnen 10

jaar, om wat oorzaak ook uit den dienst des Gen. ontslag vroegen

of ontslagen moesten worden
,
door hen eene som van f 3000 aan het

Gen. zou betaald worden, terwijl bij overlijden binnen dien tijd,

indien zij vrouw noch kinderen nalieten
,
gezegde som moest betaald

worden, voorzoover de opbrengst van hunne nalatenschap daartoe

strekken zou.

Na 7 Aug. ’43 afscheid ontvangen te hebben, kwamen de beide

kweekel. 24 Jan. ’44 te Koepang aan, maar dewijl er wegens den

storm die 21 Apr. ’43 op Rotti gewoed had, daar van geene vesti-

ging nog sprake kon zijn, bleven zij in afwachting zich te Koepang

1) In Oct. ’46 vond van Rhijn hem als Voorganger van „de verstrooide, kleine,

herderlooze kudde van Christenen” te Cheribon. Hij stond eerstdaags te trouwen

,

had 50 kind. op school en redelijke vooruitzichten. E. A. ’47 p. 8.

*) E. A. '33 p. 275, 279, 307; '34 p. 306, 320, 337, 342, 346, 362, 382, 394,

398; '35 p. 99, 113, 129; '36 p. 165; '37 p. 45, 85, 92, 103, 187; '39 p. 16; '40

p. 45, 102, 142; '41 p. 122, 171; '42 p. 19, 34, 126, 148, 152; '43 p. 29, 37, 39,

50, 53; '44 p. 32, 36, 124. Mndber. '33 p. 135; '34 p. 65, 151; '35 p. 67; '36 p.

135; '40 p. 141. Hand. '35 p. 69, 73. Meded. XV p. 372. De Gids '55 I p. 737.
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op het Mal. toeleggen. Vebmaasen zou er geen vrucht van hebben.

Eene ingewandsziekte die hem reeds hier vlagen van zwaarmoedigheid

bezorgd had, vond in het klimaat en den jammerlijken toestand der

zending zooveel voedsel dat hij reeds 4 Oct. ’44 overleed ')• Zijn reis-

gezel Donselaae moest voor zijne gezondheid oók naar elders en ver-

trok 7 Apr. ’45 naar Java, van waar hij, na te Depok eenigen tijd

in eene school gearbeid te hebben, in Nov. ’46 gehuwd op Timor

terug kwam om zich te Babauw te vestigen.

De toestand der Tim. zending was intusschen van dien aard ge-

worden dat zij veel te wenschen overliet. De goede verstandhouding

van Heijmering met den res. Gronovius was vervangen door allerlei

bitterheden, zóo zelfs dat deze laatste in eene verantwoording aan

den G-G. de zendel. durfde vergelijken met de Jezuïeten van Paraguay

,

en beweerde „dat zij de grootste schijnheiligheid met het geestelijk

dekkleed bemantelen.” Maar wat erger nog was dan zulk eene zich

zelf weerleggende beschuldiging, onder de zendel. ontbrak samen-

werking, en wat reeds in Febr. ’30 hier met het oog op Timor was

gezegd „dat de broederlijke liefde onzer zendel. soms wel wat te

wenschen overliet” viel sedert ’40 maar al te zeer in het oog.

Heijmering had het druk en met velerlei moeilijkheden te kampen,

die , mede ontstaan uit eene zoó slordig gehouden administratie

dat hij zelf er niet meer uit wijs kon worden en het Gen. er bij te

kort kwam, hem in ’41 de vermaniug bezorgde: „dat de Leeraar

Heijmering toezien moest wie hü meer vertrouwde dan zich zelven,

die alleen door ons Bestuur vertrouwd is geworden.” Hij klaagde dan

ook in Juni ’41 over memorieloosheid, gevolg, naar hij meende, van

verzwakte hersenen. Zoo nu en dan handelde hij ook nog al eigen-

machtig, als hoofd der missie wel eens ingrijpend zonder den betrok-

ken zendel. behoorlyk te kennen. Gaf hij
,

naar terecht beweerd

werd, vrij hoog van eigen arbeid op, we zullen niet beweeren dat

hij hieraan alleen in ’43 de ridderorde van den Ned. Leeuw te danken

had, anderen, die minder slag hadden zich op te vijzelen kwamen

daardoor juist niet in een vleiend licht te staan.

Naar luid der overlevering was het Koepangsche rijk ontstaan ten

gevolge van een twist tusschen broeders over het aanzetten van een

scheermes, maar deze broeders in Jan. ’44 ten getale van 5 te Koe-

*) Jan Dirk Vermaasen, geb. te Amst., boekbinder werd door gesprekken met

IIÖTTGER en Hartig opgewekt zich der zending te wijden, en in Aiig. ’40 tot het

proefjaar toegelaten. £. A. ’40 p. 116.
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pang wonend, waarover twistten zij? Over het wetten van het zwaard

des Ev.
,
opdat het zich als tweesnijdend zou betoonen in die heid.

omgeving? Helaas neen! Over de bewoonbaarheid van Rotti, over

voorschotten op de kas, over kostelooze toezending van goederen,

over betalingen in zilver of in koper *), over—ja over wat niet al.

Het gevolg was dat de zendingsarbeid zoo goed als stil stond en

Heijmering in Juli ’44 ontslag wenschte als hoofd van het Hulpgen.

op Timor. Vóór dit verzoek inkwam had men hier reeds in Nov. ’44

besloten hem terug te roepen. Mocht het pensioen van het Gouv.

onvoldoende zijn men zou het hier aanvullen, terwijl pogingen zouden

worden aangewend Hartig in zijne plaats als zendel. leeraar benoemd

te krijgen.

Wegens de slechte gemeenschap tusschen Java en Timor bleef zijn

ontslag lang uit, en na in Juni ’46 zijne vrouw verloren te hebben

begon hij zóóveel voorwaarden ten aanzien van reiskosten
,
pensioen enz.

te stellen dat men hier niet antwoordde maar den Inspector verzocht

,

als hij te Koepang kwam het ontslag van HeijmerIng te bevorderen.

Deze, die omtrent de wenschelijkheid van zijn vertrek naar ons land

tot andere gedachten gekomen was, had echter zijn verzoek om ont-

slag ingetrokken, en dewijl eene vermeerdering van personeel
,
zoolang

Heijmering op Koepang bleef vrij wat bezwaren opleverde, besloot

men hier in Juli ’49 goed te keuren wat de Inspector gemeend had

te Koepang in Juli ’47 te moeten bepalen. Van het primaat over de

zending werd Heijmering ontlast en zijn schooltoezicht beperkt tot

Koepang benevens de 4 daar naastbijgelegene en de 19 op Rotti

bestaande scholen, terwijl het Hulpgen. te Koepang niet langer een

besturend lichaam zou zijn. Gevolg van dit alles was dat Heijmering

die nu aan den van hem onafhankelijken Donselaar te Rabauw het

opzicht over de scholen in die omgeving had moeten afstaan, ook de

f 300 verloor welke hij als schoolopziener van het Gouv. genoot, ter-

wijl het Hulpgen. ’t welk de Inspector „om niet alles te bederven”

maar had laten bestaan, zich spoedig, uit gebrek ook aan geschikt

personeel, oplostte.

Gunstige veranderingen van deze maatregelen hopende zond men
nog eenmaal, maar nu ook voor ’t laatst zendel. naar Timor, en wel

9 De gulden (of zilveren ropij) werd door het Gouv. op 120 duiten berekend.

De zendel. eisehten echter 125 ja 150 duiten omdat vele kooplui zelfs 160 duiten met
een gld. in specie, gelijk stelden. In ’41 zou bij het betalen der zendel. de helft op
125 de andere helft op 150 duiten per gld, berekend worden.
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J. R. P. F. Gongrijp, B. Schuh en C. G. Schot, die, na 23 Juli ’49

uitgezeild te zijn
, 8 Nov. te Bat. landden.

De eerste *) die wegens langdurige ziekte zijner vrouw reeds verlof

had ontvangen op Java te blijven, had vóór hij hiervan kennis kreeg’

gevraagd naar de betrekking van binnen-regent in het weeshuis te

Semarang. De benoeming ontvangen hebbende, vroeg hij: hoe te

handelen! Men maakte hem de keus gemakkelijk door ontslag te

geven
,
met bepaling dat hij

,
door 10 jaar lang f 25 per mnd te be-

talen, de op zich genomen schuld van ƒ 3000 kon aflossen*).

De tweede®), die als vreemdeling moeite had een akte van verblijf

in Indië te bekomen, was, op reisgelegenheid maar Timor wachtend,

te Sidokari onder jav. Christenen aan het werk geraakt. Vreezende op

den duur geen overeenstemming bij andere zendel. te zullen vinden

schreef hij in Sept. ’50 aan het Parijsche gen. dat hij het gaarne zou

dienen en toen dit Gen. hiervan te Rott kennis gaf, begreep men

niet beter te kunnen doen dan hem, toen de Res. hem niet langer

onder inlanders wilde laten werken
,
los te laten en af te wachten wat

het Par. gen. zou goed vinden van de voor zijn vroegeren kweekel.

gemaakte onkosten terug te geven ^).

Wat Schot betreft, hij kwam 29 Mei ’50 te Koepang en vestigde

zich op Rotti.

Reeds 6 Febr. ’49 was door de ,Comm. voor Timor” de vraag be-

handeld ,of het niet wenschelijk ware tot opheffing van die zending

over te gaan”? Nu van de drie laatst uitgezonden arbeiders er maar

een daar in dienst trad, kwam 11 Dec. ’50 de quaestie op nieuw ter

') J. R. P. F. Gokgrijp, geb. te Sinderen bij Anholt, werd door de lezing van

Het leven van Egede voor de zending gewonnen. Na in ’45 van het gymnasium te

Culemborg gepromoveerd te zijn meldde hij zich bij het Gen. aan en begon omstreeks

Juni ’46 te Rott. zijn proeftijd. E. A. ’47 p. 5.

*) De heer Gongrijp in Juni ’64 door den gemeenteraad van Delft benoemd om

onderwijs te geven in het Maleisch aan de Instelling voor onderwijs in de taal-, land-

en volkenkunde v. N. Indië, nam daar later ook het Soendaneesch voor zijn rekening,

liet 25 jarig feest van zijn professoraat, in ’89 gevierd, bewees hoezeer hij gewaar-

deerd werd. Haarl. Cour. '89 no. 147.

3) B. Schuh uit Straatsburg, was een der 7 kweekel. die men bij de sluiting van

het Z. huis te Parijs, in Dec. '47, had moeten wegzenden. Hij werd op zijn verzoek

in Febr. '48 overgenomen. E. A. '48 p. 92, 129.

*) Sedert 21 Nov. '51 kwam hij voor rekening van het Par. gen. dat hem te

Beërseba in Zuid-Afr. aan zijn oud handwerk, het boekdrukken, zette. Toen het

N. Test. in het Sessouto verschenen was, weigerde hij aan het Oude te beginnen

en keerde naar Frankrijk terug. E. A. '52 p. 17. Th. Jousse, La Miss. Fran9 . au

Sud. de PAftique, Paris '89. I p. 350.
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tafel, met het gevolg dat besloten werd zich aan Rotti te onttrekken

terwijl wat Timor betreft, waar Heijmebing als zendel. leeraar bleef,

Donselaab zijn arbeid zou kunnen voortzetten zoo hij zulks wenschte.

De Buitengew. verg. van 15 Jan. ’51 hechtte aan dit besluit haar zegel.

Heijmebing bleef te Koepang zijne zorg besteden aan de 12 toen

op Rotti bestaande scholen met 2428 leerl. en geholpen door Pello aan

die op Timor, waar 370 scholieren waren. Al slaagde hij er ook in

om eene ,Sub-comm. van Ond.” op te richten, hij klaagde toch over

tegenwerking en vijandschap. De gem. op Timor bezocht hij voorts

geregeld en bediende er Doop en Avondmaal. In Nov. ’59 werd de

man die ƒ 3000 trakt. had, op verzoek gepensionneerd en ontving ook

van het Gen. eene bijdrage van ƒ 300 ’s jaars wegens gehouden op-

zicht over de scholen, doch in ’61 weigerde men niet alleen deze som

te verdubbelen maar vond zelfs 2 jaar later in zijn gunstigen financ.

toestand aanleiding haar in te houden. Heijmebing die bij de komst

van zijn opvolger Donselaab naar Semarang verhuisde doch in ’63

op zijn oude woonplaats terugkeerde, overleed in 28 Oct. ’67. Het

Gouv. heeft zijn verdiensten geëerd door een ridderorde; prof. Vete

die in de Gids van ’55 een uitvoerig art. over Timor schreef, waarin

de zending niet vergeten werd, noemt hem in ’t stuk van „zeden en

gewoonten.” zijn „voornaamste leidsman” wiens berichten „bijzondere

opmerkzaamheid verdienen”; van de hand van zijn opvolger bevat

Mndber. no. 4 van ’68 een waardeerend woord over zijn persoon en

werk, terwijl wij te zijner eer nog wijzen op de in de E. A. van ’46

voorkomende lijst van 27 boekjes door hem vertaald ^).

HOOFDSTUK XV.

BABAUW EN BOTTI.

Zes uur ten noorden van Koepang ligt Babauw, dat met de nege-

rijen die het omringen ongeveer 3000 zielen telt.

1) E. A. ’30 p. 17; ’JO p. 134, 165, 176; ’41 p. 167, 343, 345; ’42 p. 17, 37,
40, 55 , 149; ’43p.37, 40, 51 , 64, 70, 74, 114; ’44 p. 55, 95, 106, 118, 124, 192;
’45 p. 5, 9, 155, 193; ’46 p. 124, 131; ’47 p. 33, 150; ’48 p. 6, 31, 41; ’49 p. 22,

25, 67, 85; ’50 p. 28, 82, 86, 103, 111 , 149, 152, 154; '51 p. 19, 48, 74, 79,

87, 90; ’52 p. 17, 24; ’56 p. 110; ’61 p. 44, 62; ’63 p. 300, 509; ’83 p. 27. Hand.
’49 p. 4. Mndber. ’44 p. 106, 192; ’45 p. 193. v. Rhijn, Reis p. 533, 559. De Gids
'55 I p. 571 , 588. Ber. Utr. Z. Vereen. ’61 p. 16.



186

Op deze vlakte ongeveer 3 uur lang en breed was het eerst door

LE Bruijn gearbeid niaar vooral door bemoeienis van Heumering wa-

ren er 6 scholen op kosten van het Gen. gesticht, die omstreeks ’49

ongeveer 400 leerl. op de lijst hadden, terwijl de christ. gem. ruim

200 leden telden van welke nog geen tiende deel lidmaat was. In ’44

had het Hulpgen. te Koepang den onderwijzer S. D. Pello, in wien

volgens den Inspector , geest en leven” was, en die sedert Aug. ’36

te Babauw werkte, daar als „reizend Ev. bode” aangesteld terwijl

Heijmering een paar keer ’s jaars op bezoek ging om de scholen na

te zien, lidmaten aan te nemen alsmede Doop en Avondmaal te be-

dienen. Hoewel een onder Hazaert begonnen kunstweg voltooid werd

toch lag Babauw te ver weg om behoorlijk bezocht te kunnen worden,

en het was dus goed dat Donselaar, Nov. ’46 op Timor terug ge-

komen
, besloot zich daar te vestigen ‘). In afwachting dat er eene woning

gereed zou komen betrok hij op een half uur afstands te Oelio een

inl. hut. Daar ook hij in schoolonderwijs zijn kracht zocht en de

meeste leerlingen door afwezigheid schitterden, zal het hem wel niet

aangenaam geweest zijn dat Bestuurders weigerden bij het Gouv.

pogingen te doen om den toenmaligen res. Slüijter, die schoon de

zendingszaak niet ongenegen, toch van meening was dat aan de

school eenzijdig gewicht gehecht werd, tot het aanwenden van eenigen

dwang te bewegen.

Na eerst nog te Oesappa in eene hut gewoond te hebben kon h\j

in Mei ’48 eindelijk zijne schoon op een heuvel gelegen woning te

Babauw, waar de gem. toen op 80 zielen 10 lidmaten telde, gaan

betrekken. Ofschoon kerk, school en schoolhuis in een allerjammer-

lijksten staat verkeerden en hij „eiken nacht” in gevaar verkeerde

„van wege den vijand”, toch bleef hij zonder met het Hulpgen. te

Koepang zich in te laten, aan den arbeid, die onder de Timoreezen

zeer onvruchtbaar, onder de daar wonende Rottineezen moedgevender

was. Tot zijn lof zij gezegd dat hij slechts scholieren doopte die zich

uit eigen beweging bij de gem. wenschten aan te sluiten, en zich

dus onthield kinderen te doopen wier ouders, heidenen zijnde, zeniet

aan Christenen ter opvoeding wilden toevertrouwen
,
zoodat zij naam-

christenen zouden wortlen. Voorts mocht het hem gelukken aan de

ongehuwde samenleving van menig paar een einde temaken, en toen

Willem Mattiieis Donselaar, geb. te Zutphen, werd na te Leiden van dir.

onderwijs ontvangen te hebben in ’40 aangenomen, en ontving 7 Aug. ’43 zijn af-

scheid. E. A. '39 p. 1—4, 43; ’43 p. 133. Hand. ’39 p. 59; '40 p. 58.
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hij eindelijk, als voor Zuid-Celebes bestemd, 29 Febr. ’52 zijne af-

scheidspreek hield waren Bestuurders niet slechts van oordeel dat

Bahauw, waar men Pello niet begeerde, niet zonder zendel. mocht

blijven maar ook dat Donselaae’s opvolger er ,geen verwaarloosden

akker” vinden zou.

Bedoelde opvolger was Schot die alras van een tegenovergestelde

meening bleek te zijn. We meldden reeds dat hij naar Rotti vertrok

en toen hij daar, gelijk wij later zullen zien, al spoedig wegens ziekte

de wijk had moeten nemen en te Koepang in Apr. ’51 scheepsgelegen-

heid naar Java had gezocht, zoowel om er zijne verloofde af te halen

als om herstel van gezondheid te zoeken, ontving hij nog vóór zijn

vertrek bericht dat men hem voor Zuid-Celebes bestemd had. De reis

over Makassar nemende en daar hoorende dat Bonthain zijn station zou

worden ging hij, eer de reis naar Java werd voortgezet, er eens pools-

hoogte nemen. Op Java vernam hij echter dat men op Zuid-Celebes liever

een zendel. die wat ondervinding had, nl. Dohselaar wilde plaatsen,

zoodat hij nu dezen te Babauw moest gaan opvolgen. Zoo kwam hij

dan op Timor terug en vestigde zich te Babauw
,
doch minder gelukkig

in den arbeid dan zijn naamgenoot die vóór derdehalve eeuw (1613)

onze vlag met zoo goed gevolg het eerst in Timor’s wateren vertoond

had, hief hij, na 8 mnden pogingen aangewend te hebben er te

werken
,
luide klachten aan. De kinderen kon men in plaats van op de

catech. in de rijst- en maïsvelden, of wel op het strand aan het zout

koken vinden, zoodat hij vaak onverrichter zake naar huis kon gaan;

de kerk, waarvoor steeds een rijstloods diende dewijl de bevolking

voor uit heidenen bestaande weinig lust tot houtkappen betoonde,

werd schaars bezocht, en wilde hij de leden der gem. bezoeken, hij

vond niemand te huis, alles was naar de tuinen. Wel besloot men
hier in Apr. ’53 een „opwekkend en bemoedigend” schrijven tut hem
te richten, wel kon Kerstdag ’53 eeiie op bevel gebouwde nieuwe

kerk ingewijd worden maar al waren er toen ook ongeveer 500 Christ.

opgekomen, 9 bejaarden gedoopt en 16 personen in den echt ver-

houden „het was ook toen niet alles goud wat er blonk”, en vooral

gaven verschillende meesters, te Babauw alleen waren 3 door le

Brüijn en ter Linden opgeleiden wegens wangedrag ontslagen, een

slecht voorbeeld.

Toen er nog bijkwam dat groote hitte
,
brak water en minder doel-

matig voedsel, het jonge blad van de hoornen was de gewone groente,

een hoogst nadeeligen invloed op de gezondheid van vrouw en kind

uitoefenden, nam Schot in Febr. ’54 de wijk naar Koepang en be-
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diende van daaruit zoo geregeld mogelijk zijne gem. Eindelijk ziende

dat terugkeer naar Babauw, wegens allerlei rampspoed onmogelijk

bleek, verkocht hij zyn goed en aan Heijmeeing een brief achterlatend

met verzoek de zorg voor zijne gem. op zich te nemen, ging hij in

A.pr, ’55 scheep naar Makassar. Het besluit, hier reeds 15 Nov. te

voren genomen, waarbij Schot naar de Mol. verplaatst werd kwam
daar te zijner kennis, zoodat h\j met het minder aangename voor-

uitzicht naar Ceram te moeten gaan, kon doorreizen en in Juni ’55

op Amboina landde.

Acht jaar later ging de gosznersche zendel. Pape, voor een deel

door het Gouv. bezoldigd, naar Babauw en werd in ’74 vervangen

door een hulppred.
,
den oud-zendel. van de Utr. Z. Ver. J. F. Niks ‘).

Het eiland Rotti *)
,
dus genaamd omdat het de broodkamer (rotti=

brood) van Timor zou zijn of omdat de Portugeezen den naam dien

een visscher als den zijnen opgaf voor dien van het eiland hielden,

of wel omdat een vroeger aanwezige kampong zoo heette, had ook

zijn deel ontvangen van het licht dat sedert 1670 over Timor ge-

schenen had en hoewel het aldoor
,
behoudens de schaarsche bezoeken

der zendel. aan de zorg van krankbezoekers was overgelaten bestonden

er in 1752 toch 13 scholen. In ’35 zouden onder eene bevolking van

58.000 zielen, ongeveer 9000 Christ. te vinden geweest zijn.

Nog in ’19, het jaar van le Bruijn’s komst op Timor, werd het door

dezen bezocht en vond hij toen alles in verval reeds in ’25 had hij

er 8 scholen gesticht waarin 360 kind. onderwezen werden. Hij had er

later nog een paar opgericht en was van oordeel dat de bewoners,

die ook het grootste deel voor zijn schoolfonds bijeenbrachten, meer

schranderheid en grooter vatbaarheid aan den dag legden dan de

Timoreezen, zoodat hij gaarne sprak van het , veelbelovend Rotti.”

Geen wonder dat hij de 5 zendel. die in Mei ’27 tot hem gekomen

waren reeds in Oct. op eene reis derwaarts medenam, en er mee

ingenomen was dat hy
,
dank zij de beslissing op de Conf. te Ambon

genomen, 2 hunner daar plaatsen kon.

1) E. A. ’37 p. 88; -39 p. 55; ’44 p. 113; ’47 p. 149; ’48 p. 6, 143, 146; ’49 p.

53; ’52 p. 101; ’53 p. 53; ’54 p. 133; ’55 p. -162; ’56 p. 32. Mndber. ’29 p. 119;

’36 p. 6, 8; ’48 p. 61; '49 p. 14; '52 p. 65, 68; '54 p. 178. Meded. VIII p. 33;

XV p. 368; XXV p. 20, 22. De Gids '55 I p. 599, 736. Ber. Utr. Z. Ver. '80 p. 65.

In Indië schrijft men Rote, doch spreekt uit: Rotti. Wij zullen ons naar de

uitspraak richten ook in namen als Minehasa, Poso, Bataks enz. en dus den mede-

klinker verdubbelen. Ook de oe in Soemba, Elpapoeti enz. achten wij daarom beter

te behouden, en niet door u te vervangen.
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Den Juli ’28 bevestigde bij voor eene schare van 400 personen

J. C. TER Linden') te Thie waar sedert een 100 jaar, door een regent

die naar Java gegaan was om recht te zoeken en die vandaar be-

halve dit, ingenomenheid met het Christendom meebracht, eenegem.

bestond die nu ongeveer 200 zielen telde terwijl de school uit 120

leerl. bestond.

Ter Linden die ook de andere gem. op het eil. bezocht, kwam ten

opzichte der inl. meesters tot eene treurige ontdekking. Voor le

Bruijn, van wiens komst zij steeds onderricht waren, wisten zij zich

op het best voor te doen, maar hij, die onverwacht hen bezocht,

ontdekte dat zij in niets boven de overige bewoners stonden en de

tucht in de scholen handhaafden op eene wijze dat de ouders bang

waren er heen te zenden. In ’29 werden allen ontslagen en toen hij

nog vóór het einde des jaars le Bruijn te Koepang ging opvolgen

was Rutti aan zichzelf overgelaten en zonk de gem. allengs in het

heidendom weg.

In het najaar van ’35 deed Heijmering eene poging op Rotti meer

scholen op te richten, wat hem met een toelage van ƒ 0 per mnd
voor eiken meester, in de negerijen Thie, Termanoh, Ringauw, Bilba

en Oypaw gelukte. Behalve de 134 kinderen van gedoopten, vonden

1122 heid. scholieren er een plaats en toen bij besluit van 6 Nov. ’37

de door de bevolking op te brengen schatting in was aan het Hulp-

gen. werd afgestaan hoopte Heijmering een paar duizend gld. in handen

te krijgen om 10 of 12 meesters te kunnen onderhouden *). In de

dringende behoefte aan een zendel. kon eerst omstreeks ’39 voorzien

worden.

Hartig wien te Padang geen vaste betrekking ten deel was ge-

vallen kwam door het benoemen van een pred. aldaar in het begin

van ’37 weder vrij
,

en daar hij in Nov. ’36 niet op zijn verzoek

*) J. C. TER Linden, geb. te Beekheitn bij Menrs, was kweekel. bij Jaenicke,

kwam 14 Juni ’23 te Rott. en werd Oct. '26 uitgezonden. E. A. ’23 p. 6, 56
,

'26 p. 302.

2) Daar het Gouv. nu van de 2 posthouders welke het in die streken had , dien

van Rotti wegnam
, en de inzameling van de was toch alleen door de politieke macht

kon geschieden
,
waren allerlei moeilijkheden van dit contract het gevolg. De resid.

klaagden over de bemoeizucht der zendel. en deze over de willekeurige handelingen

der resid. tot eindelijk in Nov. ’43 de Reg. weder een posthouder aanstelde, aan

wien het Hnlpgen. te Koepang ƒ 300 ’s jaars gaf om op het innen van de was en

het schoolgaan orde te stellen. Tegen deze betaling had Heijmering op den duur

nog al bezwaar. E. A. ’37 p. 83; ’4l p. 143, 148; ’42 p. 37, 41, 126, 133; ’43 p.

30, 37, 41; ’44 p. 40, 92, 123; '47 p. 47; '52 p. 74. v. Rhijn, Reis p. 543.
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ontslag uit den dienst des Gen. had bekomen, nam men hem weder

in genade aan en bestemde hem voor Rotti. Wegens het regenseizoen

vestigde hy zich eerst te Ringauw, maar begaf zich, met vrouw en

2 kind. door 40 personen gedragen, terwyl byna even zooveel met

bijlen en messen gewapende mannen een weg baanden, in Aug ’39

op weg naar Thie waar hy den uitgeput aankwam ').

Te Bad was intusschen ook een school opgericht, en daar er op

enkele scholen 300 kind. waren leerde Hartig den meesters classicaal

onderwijs geven
,
wat hun zóo beviel dat zij niet meer om onder-

meesters vroegen, verklarende op die wijze wel 800 kinderen te kunnen

leeren. Hartig zette zyn arbeid niet ongezegend voort, maar een

storm die 21 Apr. ’43 geheel Rotti teisterde verwoestte ook zijn huis

en school, doch nauwlijks was de laatste weer opgericht of door onvoor-

zichtigheid van een paar schoolblyvende kind. brandde zy 29 Mei tot

den grond toe af. De Hoofden, niet genegen in dezen te doen wat

naar hunne meening op den weg van de ouders dier kinderen lag,

staakten ook den arbeid aan zyn huis, en niets meer kunnende ge-

daan krijgen verliet hij 28 Juni ’43 negery en eil. en ging wonen te

Koepang
,
vanwaar de Inspector hem in ’47 naar de Mineh. zond *).

Te Termanoh was door den Radja die zich in Aug. ’39 te Koepang

had laten doopen en op zyn verzoek den naam Salomo ontving, een

kerkje gebouwd dat reeds in Dec. door Hartig kon worden ingewijd.

In de hoop hier met zegen te kunnen arbeiden begaf Noordhoff zich

in ’t begin van Aug. ’41 derwaarts, doch overleed er reeds 8 Mrt. ’42 *).

Tn het najaar van ’50 vestigde Schot *) zich in deze kampong met 8

jongelieden die tot meester wenschten opgeleid te worden. Ofschoon

') Frans Hartig, geb. te Bremen, kuiper, werd na eenige jaren bij Rückert

(Berlijn) opleiding genoten te hebben in Apr. ’30 aangenomen en in Mei '32 uitge-

zonden. £. A. '30 p. 31.

*) E. A. '27 p. 316; '29 p. 440; '30 p. 41; '34 p. 342, 749; '35 p. 88; '36 p. 141;

’37 p. 95, 101; '47 p. 151. Mndber. '27 p. 48, 51 , 126; '29 p. 109; '30 p. 71, 186;

'31 p. 108; '36 p. 8; '39 p. 113; '41 p. 153; '44 p. 106. BcDU. N.0. Indië 111 p.

294, 300, 312. Meded. XXXllI p. 351; Ned. Zend. tijdschr. 111 p. 327.

3) Gerh. Noordhoff uit Weener, w'erd 33 jaar oud in '35 aangenomen en eerst

onder leiding van Ds. Hitjer te Embden, in Sept. '37 onder die van Ds. Geel-

vink te Nuttermoor geplaatst. In Nov. '38 te Rott. geplaatst, ontving hij 3 Sept. '40

afscheid. E. A. '35 p. 147, 173; '37 p. 24; '38 p. 21, 121; '40 p. 181.

‘‘) CoRNELis Gorfs Schot, geb. te Rott., wiens lust om zendel. te worden dooi-

de toespraak van v. Rhijn op de Alg. verg. te Rott. in '45 bij vernieuwing werd

opgewekt, ving Jan. '47 zijn proefjaar in het Z.huis aan; 22 jaar oud zeilde hij 23

Juli '49 uit. E. A. '47 p. 6. Hand. '49 p. 4.
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het hem aanvankelijk niet aan zegen ontbrak, moest hij na er een

kleine 3 mnden vertoefd te hebben
,
wegens ziekte de wijk nemen

naar Koepang ').

Te Bilha had Linemann *)
,
voor Timor bestemd

,
zich eigenmachtig

gevestigd, naar men hier meende ,omdat het hem op Rotti beter

aanstond.” Veel genoegen heeft hij van zijne keus niet gehad want

nauwlijks daar aangekomen werd hij zoo door de koorts aangegrepen

dat hij bij Nooedhoff een toevlucht zocht. Na diens overlijden pas

op zijn station terug, zonk hij weder in zoodat Hartig hem naar

zijn huis liet halen, van waar hij Oct. ’42 naar Java vertrok deels

om wat op zijn verhaal te komen, deels om zijne verloofde af te

halen. Genoegzaam hersteld kwam hij, na in Mrt. ’13 gehuwd te

zijn, in Aug. op Timor terug waar hij den van Rotti gevlochten

Hartig aantrof. Toen het Hulpgen. hem in Nov. opdroeg naar Rotti

terug te keeren en zich te Baa te vestigen weigerde hij zulks daar

hij in Sept. er een bezoek brengende, bevonden had dat het „eene

ware woestenij kon genoemd worden worden”. Hij bleef dus aldoor

te Koepang, en ofschoon hij op Timor wel kon en ook wilde arbei-

den — hij mocht niet en liep dus ledig.

In dit laatste zou hij weldra door nog een paar zendel. bijgestaan

worden, want 24 Jan. ’44 landden Donselaar en Vermaasen, die zich

volgens Art. 6 hunner instr. naar Rotti te begeven hadden. In ge-

zelschap van Linemann ging men Rotti eeus bezoeken, maar ziekte,

gebrek aan voedsel en vooral de min gunstige stemming der bevol-

king deden hen eene vestiging onraadzaam achten. De Inspector die

er Juli ’47 enkele dagen doorbracht om het Gen. over het al of niet

voortzetten dier zending in te lichten, was met Rotti nog al inge-

noraen en beschouwde het als brandpunt der zending in die streken.

Toch was hij van oordeel dat het Gen. zijne arbeiders beter kon

plaatsen dan op zulk een afgelegen
,

buiten verkeer liggend eil. ®).

Men besloot dus de 10 scholen die het Gen. er had op 6 te brengen

en er maar geen zendel. meer te plaatsen, want deze zouden van

Koepang uit moeten verzorgd worden, en daar dit door bemiddeling

1) E. A. ’42 p. 125; '51 p. 87. Mndber. '41 p. 42, 175; '42 p. 125.

Eokke Heinkich Linemann, in '15 te Suurhusen bij Embclen geboren, werd
in Jan. '37 tot een proeftijd toegelaten en opgeleid als Noordiioff. E. A. '36 p. 178.

2) Eerst in '56 werd het geregeld bezocht door de stoomschepen der Ned. Ind.

Stoomv. Maatsch. en deze ontving daarvoor van het Gouv. een toelaag van f 1500

per reis.
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van Heijmering zou moeten geschieden, liep men gevaar weder allerlei

klachten, die reeds vroeger , zooveel verdriet en kwelling des geestes”

gebaard hadden, te hooren herhalen.

Rotti bleef dus onbezet tot in ’60 de goszn. zendel. Jackstein en

Pape vergunning kregen er onder het genot eener toelage van het

Gouv., te arbeiden. In ’81 werd H. W. van Malsen daar als hulppred.

geplaatst en over den invloed dien het Ev. op de ± 7000 gedoopten,

onder welke een halfhonderd lidmaten, uitoefent, schijnt niet ge-

roemd te mogen worden ').

Wij zijn aan het einde van de geschied, der zending in de ,Resi-

dentie Timor” die voor het Gen. zoo rijk was aan teleurstelling,

doch we breken niet af zonder, zoover zulks mogelijk is, de oorzaken

van deze krachtsverspilling op te geven.

We beginnen met de opmerking dat reeds de gesteldheid van land

en volk weinig beloofde. Wat Timor betreft, het was dun bevolkt

en in kleine groepjes lagen de woningen over het uitgestrekte land

verspreid, terwijl, ook al hadde men de opgezetenen kunnen bewegen

zich in grootere kampongs te vereenigen, gebrek aan water daarvoor

beletsel zou geweest zyn. Ook leverde de grond, hoe ryk misschien

aan koper, te weinig op om de bevolking die '/jo de op-

brengst tot onderhoud der posthouders moest afstaan, een trap van

welvaart te doen bereiken welke het haar mogelijk zou gemaakt

hebben in de behoeften van kerk en school te voorzien. Nu was Rotti

wel dichter bevolkt en met grootere kampongs bezet, maar ook daar

was de armoede van dien aard dat de zend.posten voordurend last-

posten zouden gebleven zijn.

Wat de bevolking aangaat, de Timoreezen waren veel minder dan

de Rottineezen vatbaar voor ontwikkeling op godsd. en zedelyk gebied

en de plaatsen op Timor waar men nog met eenigen zegen arbeidde

waren door de laatsten bewoond. Rotti zou dus altijd het brandpunt

der zending hebben moeten zijn, doch hoe moeilijk was het niet ge-

durende een groot gedeelte des jaars om de gemeenschap met Timor,

althans met kleine vaartuigen, te onderhouden.

Maar hoe kwam men er dan toe zich aan zulk een weinig beloo-

vend deel van den Ind. archipel te wagen? Hiebink heeft terecht op-

*) E. A. ’42 p. 130; ’43 p. 61, 145; ’44 p. 93, 115, 118; ’47 p. 155; ’49 p. 86;

’50 p. 151. Mndber. '44 p. 111. Van Rhïjn, Reis p. 543, 554, 559. Meded. VIII

p. 32. XXXIII p. 369. Tijdschrift voor Ind. taalkunde enz. '71 p. 209.
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gemerkt dat omstreeks het tweede decennium onzer eeuw eigenlijk

maar van Amboina en van Timor de roepstem „kom over en help

ons” gehoord werd. Het Gen. dacht toen wel aan andere velden o.a.

Java en Celebes „maar er was daar weinig aandrang
;
de betrekkingen

die het trachtte aan te knoopen, braken telkens weder af; het zag

geen leven en beweging; geene roepstem kwam van daar als van

Amboina en Timor.” Waarom zou men naar Timor ook geen arbeiders

zenden? Er kwamen immers zulke goede berichten. Men leze wat le

Brüijn 31 Juli ’20 schreef aangaande de begeerte in zijne omgeving

om het Ev. te hooren, zóó zelfs dat men zorgde, bijzonder op den

dag des Heeren, van allerlei zwerftochten te huis te zijn. Schreef hij

27 Mei ’24 niet dat een ontvangen kist met Bijbels daar was „als

water op een dorstig land”, en al verheelt hij ook niet dat wegens de

armoede „het grootste gedeelte gratis zal moeten worden uitgedeeld”,

geeft hij niet op dat zelfs heid. vorsten voor het schoolfonds bijdroe-

gen? Geen wonder, waar het Jav. Medew. gen. in Mei ’27 schreef:

er is wellicht nooit „gelukkiger keuze” gedaan dan toen men
Timor tot een „voornaam Zend. Etablissement” nam, dat door het

Gen., welks leiders toen van de landen en volken in onzen Archipel

weinig wisten, met vertrouwen zendel. daarheen werden gezonden.

Ook door TER Linden kreeg men de beste berichten. Als, gelijk Don-

SELAAR vermoedt (Meded. XXV p. 14) het Verslag dat we in Mndber.

’28 No. 10 vinden van hèm is, die toen een paar mnden slechts op

Timor had rondgezien, dan vernemen we dat er te Babauw bestond

eene „kleine Gem.
,
van welke vele leden hartelijke, opregte, eenvou-

dige Christ. zijn”, en we hooren van een huis „vervuld met heilbe-

geerige zielen”. Zeker is van hem (Mndber. ’29 No. 7) het Verslag

van een bezoek op „het gezegend eiland Kotti” waarin we lezen van

de ingenomenheid met het Ev. door Dingska’s koning aan den dag

gelegd, en van de heidenen te Orynale die zoo heilbegeerig waren

dat ze „schenen elk woord te willen opvangen.” Was het ter Linden

niet die einde Mrt ’30 nog schreef: „Geliefde Vaders! indien gij u

van Timor en de omliggende eil. iets goeds
^
met grond wilt beloven,

spaart dan vooreerst geene kosten” om zendel. herwaarts af te vaar-

digen. We zouden meer kunnen aanvoeren wat bij dezen zendeling

van iets gezwollens en vooringenomens getuigt maar denken er

evenwel niet aan hem of le Bruijn van opsiering te beschuldigen.

Immers, eerste zendel. op een nieuwen akker hebben gemeenlijk een

zoo groot veld te overzien dat zij aan bijzonderheden niet veel aan-

dacht kunnen schenken. Als middelpunten van een grooten kring
KRUiJi’, Geschied, Ned. Z. Gen. 13
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zyn zy bestendig in beweging en krijgen daardoor eene opgewektheid

die, naarmate hunne kracht slijt, tot overspanning leidt. En zoo er

dan onder gunstige omstandigheden, gelyk hier het geval was door

de hulp van een veelvermogend Res.
,
voorspoed is, dan komt er in

hunne brieven als van zelf een warmte en gloed die opwekt en aan-

trekt. Als een licht, dat, na anderen het spoor gewezen te hebben

uitgaat, hebben zij dan hunne roeping vervuld, maar het eigenlijke

werk, de omzetting eens volks, wordt door anderen, die in kleiner

kring volhardend arbeiden, tot stand gebracht. Wanneer dus Hartig

in ’44 van Rotti verzekert: de vroegere uitzichten die zich voor den

arbeid openden , waren op aanzien van menschen gebouwd” dan lezen

we daarin geen beschuldiging van lichtvaardigheid maar erkennen in

het ondergaan dier verwachtingen liever de hand van Hem die ook

gen. leidt door het doornbosch der beproeving. Le Broun en ter

Linden stierven, Hazaert trad in ’35 af en er kwamen Res. die der

zending minder genegen waren en van welke sommigen door hun

yver om suikerfabrieken te bouwen
,
het oprichten van scholen in den

weg stonden, want, zoo spraken de Hoofden: als wy eene school

krygen ,komen die Holl. Heeren hier de school bezoeken, bezien ons

land en nemen het naderhand weg om er suiker te planten” ').

Voegen we hier bij dat op Timor de veiligheid aldoor vrij wat te

wenschen overliet, zoodat o. a. na het bloedbad te Noenkoeroes in

’47 de arbeid in de buurt van Babauw voor langen tijd verstoord

werd; dat Rotti door den orkaan van Apr. ’43 bijna onbewoonbaar

werd; dat het Mal., ’t welk daar wel de taal van den godsd. moest

wezen, volstrekt niet door de meesten, toen zelfs niet eens door alle

Hoofden werd verstaan; dat Heijmering die volgens den Inspector

„den tact en de beschaving om zijne gebreken te verbergen” miste,

nog al krakeelvederen opzette die niet iedereen kon of wilde glad-

strijken — dan begrijpen wij hoe Vermaasen in Juli ’44 van daar kon

schryven: weinig te zien van de zend.werkzaamheid „die hy altijd

zoo heeft hooren roemen.”

En dan de zendel. zelve! Daar was een tijd, zoo liet zich de red,

van ’t Mndber. hooren, dat de kweekel. „in hooge mate zich gelukkig

gevoelden met het vooruitzicht daar nevens de waardige en gezegende

dienstknechten des Heeren le Bruun en ter Linden te mogen arbeiden.”

1') Zoo was het gegaan te Paritie en te Bilba met het terrein en meer nog dan

dat, ’t welk de Christ. voor een koffietuin ten bate der school bestemd hadden.

E. A. ’-Il p, 145.
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Maar die tijd behoorde na ’32 tot het voorledene. „Wij hebben”, zoo

sprak de „Comm. voor Timor” in ’49 „bij onze zendel. te klagen ge-

had over arbeid zonder ijver en meer nog over jj ver zonder verstand”,

en zoo werd daar geen geregelde maar een
,
soms door tusschenpoozen

van jaren afgebroken arbeid verricht. Ook de dood trad vaak storend

tusschenbeide. Daar kwam, zooals Ckaandijk treffend opmerkt, „eene

vreeselijke eentoonigheid in de geschied, der zending op Timor!

„Opgeleid, — afgevaardigd, — aangekomen, — ziek geworden, —
verplaatst, — gestorven.” Waarlijk, op een zendingsakker

,
die, nog

afgezien van al het andere, zulk een hoofdinhoud voor de biographie

der Ev.boden levert, mag ernstig gevraagd: kan volharding hier ook

in verharding ontaarden ? Bestuurders begrepen terecht tot deze laatste

niet te mogen vervallen en — beproefden het elders.

Dat echter die arbeid volstrekt niets heeft opgeleverd om de heer-

schappij van het Christendom voor te bereiden behoeft gelukkig niet

gezegd te worden.

Tot den „ijver zonder verstand” heeft ook behoord het „als met

een tooverslag” oprichten van scholen op afgelegen plaatsen, waar,

ook al waren er genoeg leerl. geweest, behoorlyk toezicht, bij de

meeste onderw. zoo dringend noodig, onmogelyk was, dewyl het ge-

tal scholen buiten verhouding stond tot dat der zendel. Wie zou de

bevolking aansporen zelve een gedeelte van de kosten dier scholen,

die nog wel een voormuur tegen de roomsche Portugeezen moesten

zpn, te dragen en daaromook het onderwijs op prijs te leeren stellen

en er gebruik van te maken, dan de zendeling? Juist door opzicht

had mede kunnen voorkomen worden dat voor de ongeveer 30 scholen

aldaar ƒ 6000 vereischt werd, eene som dubbel zoo groot als die

waarvoor men b.v. op N. Celebes er 60 onderhield. Maar by dat al,

die scholen hebben toch grondslagen voor het zend. werk gelegd en

wanneer het Gouv.
,

nadat eerst de radja’s op Rotti vooral, tot in-

standhouding van enkele hunne krachten ingespannen hadden, later

26 scholen kon overnemen, komt toch de verdienste van de oprich-

ting er van, aan het Gen. toe. Nu is ’t wel een bedenkelyk ver-

schijnsel dat ook op deze scholen, even als elders, geen onderwys

zelfs in de bijb. geschied, mocht gegeven worden, maar gezwegen nog
van den invloed dien een christ. gezind onderwyzer ook onwillekeurig

zal uitoefenen, brengen die scholen altijd ontwikkeling, welke hoe

luttel ook toch het Christendom bevorderlijk kan zijn.

Wat nu de gem. betreft, die te Babauw zond later nog eene gift

in „uit dankbaarheid voor hetgeen het Gen. vroeger voor haar deed”

13*
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en zoo er ook op Rotti door het Gouv. een hulppred. is gevestigd en

het er nog meer plaatsen wil, dan bewijst dit toch dat de gem. in

stand en wel zóo in stand bleven dat zulks noodzakeljjk wordt geacht.

Zelfs werd zaad in die dagen gestrooid nog na jaren bevorderlijk aan

de stichting eener gem., geljik o. a. bljjkt uit Teffer’s ontmoeting

in ’75 te Amarassih op Timor, waar hij 130 heid. doopte. Voorts zijn

op Rotti en het gedeelte van Timor waar onderwijs en Ev. prediking

niet geheel ontbraken, de zeden reeds dermate verzacht dat men er

thans geen afgehouwen hoofden op palen ten toon gesteld ziet
,
schip-

breukelingen niet meer geplunderd maar geholpen worden, in den

oorlog vrouwen, kinderen en grijsaards menschelijker behandeld wor-

den dan voorheen. Dat alles is toch ook een vrucht van den bescha-

venden invloed des Ev.
,
een vrucht niet maar in den nieuweren tyd

gezet en gerijpt ').

Wat eindelijk het christelijk leven aangaat, Donselaar, later als

hulppred. te Koepang werkzaam, legde daarvan in ’82 bij een bezoek

in ons land een verblijdend getuigenis af. Hij meende te mogen

wijzen op menigeen die in leven en in sterven bewezen had dat „vrede

door het bloed des kruises” in waarheid zyn deel was geworden.

Slotsom onzer beschouwing zal dus moeten zyn: de SOjarige oorlog

namens het Gen. met het heidendom op Timor gevoerd, heeft de

positie van den vyand wel niet verzwakt, maar toch ten gevolge gehad

dat enkele meer of min sterke stellingen werden behouden of aange-

legd, welke van groot belang konden zyn by — voortdurenden krijg *).

1) Door medewerking van den res. Esseb van Timor, die tegen den geest waarin

het Gen. arbeidde nog al bedenking had, kwam daar 5 Juli ’62 eene „Ver. tot bev.

van het Christendom” tot stand
, welke krachtig werkte vooral door het verspreiden

van geschriften. Uit een door hem aangelegd fondsje w'erd o.a. later dezendel. Fape

gesteund en toen het in ’72 verdeeld werd kwamen / 2000 daaruit ten bate van

Savoe. E. A. ’62 p. 226; ''73 p. 47. Mndber. ’63 p. 28.

2) E. A. ’31 p. 90, 125; ’32 p. 141; ’44 p. 94; ’45 p. 9; ’47 p. 149; ’49 p. 23.

Mndber. ’21 p. 44; ’25 p. 87; ’28 p. 4, 157; ’29 p. 113, 119; ‘48 p 178; ’51 p. 18;

’76 p. 156; ’82 p. 65. Meded. VIII p. 24; XXV p. 19; XXVI p. 279, 284. Hie-

BiNK. Het Z.huis p. 87. Craandijk. Het N. Z. Gen. p. 125. De Gids ’55 I p.

736; II p. 59.
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2de Periode 187o—’93.

HOOFDSTUK XVI.

Savoe.

Bestuurders van het Gen. hebben, toen zij 11 Dec. ’50 de zending

op Timor ophieven, wel niet gedacht nogmaals aan dien krijg te zullen

deelnemen. Toch werden zp daartoe een 20 jaar later geroepen en

op deze werkzaamheid gaan wij thans de aandacht vestigen. We be-

geven ons daartoe naar Savoe of Havoe, naar een der eerste bewoners

dus genaamd, een eiland ongeveer half zoo groot als onze prov.

Friesland, welks bewoners medio ’69 nog op een goede 25000 ge-

schat, een jaar later ter helfte geslonken waren, ’t Was gevolg van

eene pokkenepidemie die ook wel elders in de huurt geheerscht had,

maar, ouder gewoonte, nergens zulke verwoesting had aangericht als

daar. Huisgezinnen waren uitgestorven, kampongs half ontvolkt en

daar er geen hulp genoeg was geweest om al die dooden behoorlijk

onder de aarde te bestellen werd menig kerkhof door vratig gedierte

geschoffeerd, ’t Was goed van üonselaak, hulppred. te Koepang, dat

hij van de hem in Aug. ’70 geboden gelegenheid om daar ook een

bezoek te brengen, gebruik maakte, en al kon hij in de kampong

Seba nog geen etmaal toeven, hij ontdekte dat de smart hier een

braakland bereid had waarop het uitstrooien van goed zaad geen

roekeloos werk mocht geacht worden. Natuurlijk dachten ook de

Moham. van de gunstige gelegenheid partij te trekken
,
doch gelukkig

was de meester een christelijk man uit Roskott’s school, de post-

houder een goedgezinde Deen en beiden wezen op beter berusting

dan het fatalisme van den Islam vermag te bieden. Donsela ar, terecht

begrijpend dat onderwps en leiding hier ,eene eerste en dringende

behoefte was”, schreef aan het Gen. en in Febr. ’71 berichtte men:

dat ,hem wel uitzigt kon gegeven worden op onze medewerking”.

De koepangsche pred. die in ’71 op Savoe evenveel dagen ging toeven

als hij er het vorig jaar uren had doorgebracht, doopte er velen

omdat dit het eenige middel was om ze aan de propaganda van den

Islam te onttrekken en voor later onderricht toegankelijk te houden.

Even als de heer Esser, toen deze in ’62 bij de Utr. Z. Vereen,

om zendel. voor Savoe gevraagd had, was hp van meening dat in-
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landers en wel kweekel. uit de Mineh. daar beter op hun plaats zou-

den wezen dan een europ. zendel., want, gezwegen nog dat zulk een

menigen koortsaanval zou moeten doorstaan eer hij met het klimaat

op goeden voet zou komen, de gemeenschap met Timor was niet ge-

regeld genoeg om behoorlijk in allerlei behoefte, ook geneeskundige

te voorzien. Hier was men echter van eene andere zienswijs te meer

daar iemand beschikbaar was van wieu men, ook wat zijne vrouw

aangaat, mocht onderstellen dat hij voor dien nieuwen post berekend

zou zijn. Men had het oog op Teffer. Deze was na al de moeilijk-

heden aan welke hij het hoold had moeten bieden, als godsd.onder-

wijzer te Bat. nuttig werkzaam en Ds. van Steedek daar, ofschoon

hem gaarne willende houden, achtte het van belang dat hij weer als

zendel. werkzaam kon zijn, en beval hem reeds in Oct. ’71 voor

Savoe aan. Nog eer dat jaar ten einde liep werd hy hier tot dien

post benoemd en dewijl een paar zendel. in de Mineh., ofschoon van

daar wel hulp te krijgen was en men er reeds eenig geld had ver-

gaard, ook oordeelden dat het beginnen eener missie met inl. zonder

europ. element, mede met het oog op de regenten, nog al bezwaar

in had, bleef men bij een besluit volharden waartoe de omstandig-

heden als van zelve geleid hadden zoodat men Donselaak zou ver-

zoeken deze zaak ,uit ons standpunt te beschouwen.”

De man op wien het in dezen bovenal aankomt was zeer met zijne

bestemming ingenomen, bedankte voor het ,vernieuwd vertrouwen”

’t welk men in hem stelde en in Apr. ’73 was hij op Savoe waar

onder de 250 gedoopten ook 3 der voornaamste radja’s geteld moch-

ten worden. Hij kon niet zeggen dat er eene ,groote beweging” was,

dewijl er na de zware beproeving reeds een aanmerkelijke tijd ver-

loopen en ook het heidendom al eenigszins bekomen was van den

toen ontvangen schok. Hierover was hij echter blijde dat de bevol-

king niet „als by verrassing” het Christendom had aangenomen, maar

„met gematigden tred” in de goede richting voortschreed. De ge-

doopten kwamen trouw ter kerk en al verstonden allen ook niet wat

zij daar hoorden „’t gaat hen als het kleine kind dat de vrien-

delijke woorden der moeder nog niet begrijpt, maar er toch door

aangetrokken en verblijd wordt, als had het er met het hart iets van

verstaan. Zoo komt men met lust, en gaat weer huiswaarts met ver-

helderd aangezigt. De een gevoelt zich gelukkig gestemd omdat hij

het gehoorde verstond; de ander omdat het hem straks nader zal

worden toegelicht.” Teffek, die op eene reis goed ontvangen werd, zag

in het oprichten van scholen, zooveel mogelyk door hen die er ge-
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bruik van maakten onderhouden, heil. Hij begon dus meesters uit

Roskott’s Inst. te plaatsen welke heeren zich er echter bitter weinig

op hebben toegelegd de landstaal te leeren en zich maar liefst van

het Mal. bedienden dat slechts door de radja’s en hun familieleden

verstaan werd. In ’75 had hij er reeds 5 die per jaar f 300 kostten,

terwijl het Gen. zich verbond om het te kort, ’t welk na de collecte

voor hun bezoldiging mocht overblijven, te dekken. Ditzelfde jaar

kon de man die, gelijk hij schreef, den oogst wilde verzamelen en

de zifting aan den Heer wenschte over te laten, reeds 1100 Chris-

tenen, waaronder 730 op zijne woonplaats Seba, tellen, en hij mocht

den 29®‘®" Juli te Liaai de eerste der 4 in aanbouw zijnde kerken

inwijden. De offervaardigheid zijner eigene gem.leden openbaarde zich

bij die gelegenheid, en weldra ook bij de inwijding eener kerk te

Mesara, in het brengen van allerlei geschenken, ja terwijl de Seba-

neezen, waar de Radja die met krijgvoeren nogal op had zooveel haast

niet maakte, zelve nog geen kerk bezaten, brachten zij nog een kleine

f 30 voor die te Indramaioe (Java) byeen.

Door het aanstellen van diakenen en diakonessen zocht Teffer de

gem. te leeren hare zaken zelve te besturen terwijl kerstboomen waar-

voor hij van hier soms vele geschenken ontving, uitnemend dienst

deden om de leden op te wekken, zoodat er in ’77 niet minder dan

8 werden opgericht en zijne vrouw bij den haren voor 300 gasten

had te zorgen. Door den rijstbouw op grooter schaal te laten ge-

schieden, maïs en zelfs kokosboomen te doen aanplanten, hoopte hij,

ofschoon deze laatste pas na 7 jaar iets opleverden, de bevolking in

staat te stellen met beter gevolg dan tot dusver het bijna jaarlijks

voorkomend misgewas te doorstaan, en terwijl gebrek aan geschikt

hout belette dat er booten gebouwd werden in staat om ook bij ruw

weder van omliggende eil. het noodige te halen, was hij er in ’77

op uit geld bijeen te brengen voor een schip dat de bevolking van den

steeds onzekeren dienst der kruispraauwen onafhankelijk kon maken.

Terwijl alles zijn goeden gang ging en ook op het met Savoe zoo

nauw verbonden eilandje Randjoewa het Christendom zijn weg scheen

gevonden te hebben, had Teffer, zooals zijne vrouw reeds in ’75

schreef, veel te lijden ,van zware koortsen en hevige aandoening van

de lever”, en hoewel hij met inl. middelen deze kwaal trachtte te

bestrijden moest hij toch te Koepang hulp zoeken, waar hij den

troost kreeg dat eene reis naar Europa nog zoo spoedig niet noodig

zou zijn. Om deze laatste zoo mogelijk te vermijden ging hij medio

’77 wat verademing zoeken in de koelere lucht van het oorlogzuchtige
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eil. Soemba, waar de kontroleur hem met blijdschap zag komen, rond-

weg erkennende ,Gij Mijnheer, kunt hier meer nut stichten dan wy.”

Hij vond op dat groote, met naar gissing 60 000 bewoners nog

schaars bevolkte eil. reeds een 100 personen bereid het Ev. aan te

nemen en deze, gevoegd bij hen die juist op reis waren om op Savoe

christ. onderricht te zoeken
,
maakten met de gekerstende Savoeneezen

die voor-en-na naar Soemba verhuisd waren, het begin uit van een

paar gemeenten.

Hoe gaarne onze zendel. nog wat aan ’t werk gebleven ware om
zoowel daar als op Savoe de voorspoedige ontwikkeling der gem. te

blijven leiden, zijne gezondheid liet het niet toe. In Febr. ’78 lag hij

in het milit. hospitaal te Makassar, en, daar geen baat vindend,

scheepte hij zich naar Europa in. Het schip de „Voorwaarts” leed

schipbreuk en met verlies van alles redde hy het leven op het eiland

Pinang, waar hem een liefderyke ontvangst bij een vriend der zen-

ding te beurt viel. Naar Hamburg gekomen schreef een geneesheer

hem zoo beslist eene badkuur te Karlsbad voor dat hij er zich

onmiddelijk aan onderwierp, en ter wille van de nakuur ontving eene

aanzienlijke dame hem op haar landgoed in Neder-Lausitz zóo vrien-

delijk dat Bestuurders in Oct. ’78 H.Ed. een schrijven van dankbe-

tuiging zonden. Het volgend jaar in ons land gekomen hield hij zich

in verschillende plaatsen op, gaf in zijne geboorteplaats Leeuwarden

den eersten stoot tot het oprichten van een Diakonessenhuis
,

trad,

zonder nu juist aan den leiband te willen loopen van de Afd. van

het Gen. overal waar men hem noodigde in ’t belang der zending

op, en verscheen 18 Sept. ’79 ter Jaarverg. waar hij „zeer ten ge-

noegen van de verg.” inlichtingen over zyne werkzaamheden gaf.

Voldoende tot nieuwen arbeid in staat vertrok Teffer den

Jan. ’80 voor de derde maal uit ons land om den 22®*^®" Mei d. a. v.

weder terug te keeren onder de Savoeneezen die hem met groote

hartelijkheid ontvingen. Dank zij de verstandige leiding zijner waar-

dige echtgenoote kon men hier den zendingsvrienden meedeelen

„dat de toestand der gem. op Savoe door de persoonlijke afwezigheid

van den zendel. niet te zeer heeft geleden”, en hadde hij niet alras

weder moeten klagen over „die treurige storing in den bloedsomloop”,

met zijn gewone veerkracht zou hij zeker alle andere storing wel

weer te boven zijn gekomen. Deze toch liet zich helaas ! niet wachten.

Er scheen in de gem. nog al een en ander te zijn wat hem drukte

,

en al stelde hij zulks ook op rekening van tegenstanders „over welke

hij liefst niet spreken wil” en al erkende hy ook dat hij de donkere
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zijde wel sterker had kunnen doen uitkomen maar dat deze toch niets

te kort deed aan de lichtzijde die te zien was, dit alles nam niet

weg dat die schaduwkant er was, en het Hoofdbestuur zich wel eens

had mogen bedenken vóór het in ’76 Savoe ,de poëzie van onze

zending” noemde. Verbazen kan zulk een toestand ons niet, althans

indien het waar is wat in ’82 de zendel. van Alphen (van de N.

Geref. Z. Ver.) verzekerde: dat Teffer zoo vrijzinnig was in zijn

zendingsmethode dat hij voor de opneming in de Christ. Kerk ,geen

voorbereiding, noch het breken met de heid. gewoonten” eischte.

Voorts begon hij, daar het Gouv. hoe langer hoe minder scheen

toe, of zelfs aan te zien, last te krijgen van de autocratische handel-

wijze der Hoofden. Op Soemba, waar te Melolo en te Kabeneiro een

paar goeroes vrij gezegend werkten, moesten deze de wijk nemen

voor het oorlogsrumoer, terwijl tot overmaat van ramp door een

orkaan die 19 Mrt ’82 Savoe „als te onderstboven keerde” groote

ellende werd te weeg gebracht. Dank zij de nederl. weldadigheid

werd de laatste ramp zoo dragelijk mogelijk gemaakt, de krijg op

Soemba begon ook allengs te luwen, maar wat niet wijken wilde was

Teffer’s kwaal, zoodat koeler lucht levensvoorwaarde werd, terwjil

ook de toekomst zijner kinderen het wenschelijk maakte in eene streek

te zijn waar cultuurgrond te krijgen was. In Jan. ’83 vropg hij den

res. van Timor verlof zich als zendel. op Soemba te mogen vestigen,

en toen deze dit weigerde vertrok hij, weldra door zijn huisgezin

gevolgd, in Juni naar Timor— Deli waar zijn toestand beter en de

toekomst zijner kinderen helderder werd. Eene pers die te Koepang

nog voor hem ingepakt stond en aan de schenkers hier ƒ 1400 ge-

kost had, bleef nu ongebruikt. Van Timor—Deli uit zou hij nu Savoe

bezoeken, zich evenwel bereid verklarend op Soemba te gaan wonen

als het Gen. van de Hooge reg. daartoe verlof kon krijgen. Bestuur-

ders, die met eenige verwondering vernomen hadden dat hun zendel.

nu zelfs buiten de nederl. bezittingen
, op portugeesch gebied woonde

,

zagen er geen heil in hem op Soemba te plaatsen en dewijl men geen

plaatsvervanger beschikbaar had, bleef weinig over dan met behulp

der onderwijzers, op wie zoowel Teffer als de hulppred. van Koe-

pang, die zulks vriendelijk aanbood, toezicht oefenen zouden, de

zaken gaande te houden.

Wat den eersten betreft, hij heeft er, daar hij krank bleef en de

reizen voor hem te kostbaar bleken
,

niets aan kunnen doen
,
en wel

begrijpende dat hij de belangen des Gen. niet langer bevorderen kon

,

verzocht hij in ’84 ontslag ’t welk hem 29 Jan. ’85 „op de meest
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eervolle wijze” verleend werd. Nadat 4 inl. vorsten op Savoe zich tot

de Reg. gewend hadden met verzoek in de behoeften der 4000 Christ.

te voorzien, m. a. w. een hulppred. aan te stellen, ontving Niks last

het eil. een paar keer ’s jaars te bezoeken. Deze toefde er bijna de

geheele mnd Juni ’85 en vond er veel bedenkelüks. Te Timoe-Bodoe

waar hij na lang wachten eindelijk voor een gehoor van 90 personen

kon optreden, oni, gelijk overal, met behulp van een tolk te preeken

,

zat gedurende de godsd.oef. de Radja met een Chinees te onderhan-

delen over den verkoop van kruit, wat natuurlijk velen afleidde. Te
' Timoe-Bolang had men de kerk in brand gestoken en wat er voor

den herbouw bijeengebracht werd, eigende een diaken zich toe. Op
Randjoewa waar hij evenmin de Christ. vergaderen als doopen mocht,

vernam hij dat de meester, die de taal niet kende, reeds sedert 7

mnden weg was. Toch waren er ook bewijzen dat men het Ev, op

prijs stelde. Te Seba zaten in de kerk 7 of 800 hoorders als opeen-

gepakt; te Liaai waar de eerste kerk door storm vernield en de

tweede door eene booze vrouw in brand gestoken was, kon hij de

derde kerk inwijden, en te Massoerah waar steen en kalk op een

uur afstands gehaald en dan nog een 600 voet naar boven moesten

gedragen worden, had men, dewijl er maar één troflPel in het heele

regentschap was, met de handen gemetseld om het kerkje dat de

pandita zou inwijden
,
gereed te krijgen. Met ontvelde handen woon-

den velen dan ook die plechtigheid bij. Het volgend jaar op Savoe

terugkomende vond hy wegens gemis aan herdelijke verzorging alles

als van ouds, d.w.z. zorgwekkend.

Wat Soemba betreft, het verslag in Mrt ’85 van zijn bezoek daar

ingediend was niet gunstig. Te Kabeneira welke gem, op 103 leden 5

^idmaten telde, achtte hij zich, ofschoon er eenige kinderen gedoopt

werden , niet geroepen die plechtigheid ook te verrichten aan zeker man

die nooit onderricht genoten had
,
maar toch

,
uitgaande van den stel-

regel: van alle spijzen moet men proeven om een keus te kunnen doen,

het ook eens met het Christendom wagen wilde. De meester, die na 7 jaar

verblijf Savoeneesch noch Soembaneesch kende, had in ’84 maar 180

dagen met 8 kinderen kunnen schoolhouden. Van Melolo, waar op

259 leden 3 lidmaten waren, moest hy wegens oorlog verre blyven.

Zijn verslag over ’86 luidde voor beide gem. vrij gunstig; in school

en kerk meende hij meer vooruitgang waar te nemen
,
en dat men er

op zedelijk gebied, bij vroegere jaren vergeleken, vooruit was gegaan

bleek uit de flinke wijze waarop die eertijds plonderzieke bevolking

zich bij de schipbreuk van een eng. driemaster in Dec. ’85 gedragen
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had. Geheel zonder verzorging was dat eil. echter niet, want gezwegen

nog van een pastoor, die, uitgaande van de roomsche missie op

Flores, bezoeken bracht kwam de zendel. J. J. van Alphen den

Apr. ’86 op Soemba terug *) om voor rek. der Ohr. Geref. kerk eene

zending te beginnen te Ketéwé of Laura.

Dewijl Niks de gem. die tot de Savoesche zending van het Gen.

behoorden niet geschikt achtte door een inl. leeraar geleid te worden en

hij ze voor den dienst van een door het Gouv. aangesteld hulppred. ook

niet rijp achtte, bleef men hier pogingen aanwenden op Savoe weereen

zendel. te plaatsen. De Lange van Tanawangko bedankte in ’86, om ge-

zondheidsredenen, zich derwaarts te verplaatsen en terwijl Niks opzicht

bleef houden stelde men hem in staat het getal goeroes door aanvoer

uit Ambon voltallig te houden en hunne trakt. te verbeteren door ze

op ƒ 20 per mnd te brengen Toen in ’87 Ph. Bieger, die de Ned.

Geref. Zend. Ver. 14 jaar gediend had, was aangenomen, werd deze

wel voor Java bestemd, maar, zoo heette het; , Savoe roept om hulp”

en daar ga hij eerst een paar jaar heen. Zoo geschiedde het; 30 Apr.

’88 nam Bieger de reis naar Indië aan en was omstreeks half Juli

op zijne bestemming ®). Hij vond het huis waarin zijn voorganger te

*) V. Alphen had reeds van '81—83 voor rek. van de Ned. Geref. Z. Ver. te

Melolo op Soemba gearbeid, doch toen deze Ver. of liever de N. Herv. gem. te

Renkum , die hem had uitgezonden, verklaarde niet langer een vast trakt. te zullen

uitbetalen , was hij naar Soerab. vertrokken en daar bij den zendel.leeraar Delfos

tot de Chr. Ger. kerk overgegaan welker Zend. Comm. het hem mogelijk maakte

naar Soemba terug te keeren. Het Mosterdzaad '84 p. 129. Verg. Mndber. '93 p. 65.

2) E. A. '62 p. 226; '71 p. 36, 202; '72 p. 3, 6, 54, 143; '73 p. 219; '75 p. 209 ;

'76 p. 17, 36, 157, 159, 196; '77 p. 125; '78 p. 15, 43, 113, 137; '79 p. 71, 167;

’SI p. 40, 138; '82 p. 155; '83 p. 188, 195, 218; '84 p. 43, 168, 209; '85 p. 4, 7,

59, 66, 172—182; '86 p. 3, 20, 51 , 156, 177. Mndber. '71 p. 65; '72 p. 154, 156;

'74 p. 35; '76 p. 38; '77 p. 97; '78 p. 99, 141; '79 p. 12 , 45, 57; '81p.33, 35, 42,

101, 108; '82 p. 154; '87 p. 3, 5. Meded. XV p. 107; XVI p. 281 ;
XIX p. 54, 188,

205. XXIX p. 333. Het Mosterdzaad '86 p. 59, 148, 158, 165; '87 p. 6, 37, 140.

De Heidenb. '83 p. 9.

Philippfs Bieger in '41 te Utrecht geboren, zag zich door de opheiBng van

het Schotsch Seminarie te Amst. verhinderd als zendel. uitgezonden te worden. Hij

wijdde zich toen aan het christ. onderwijs en verkreeg in Apr. '70 de hoofdakte.

Door de Ned. Geref. Zend. Vereen, aangezocht den zeiidel. Stoové te Tegal op te

volgen, stemde hij toe, werd op het jaarfeest dier Vereen, in '70 ingezegend en

afgevaardigd en zeilde 21 Sept. van dal jaar uit. Van 5 Febr. '71 tot 11 Mrt. '78

was hij te Tegal werkzaam, en daarna te Foerwo redjo. In Juli '84 kwam hij tot

herstel van gezondheid herwaarts maar toen hij in Jan. '86 weer naar zijn eerste

station zou terug keeren maakte hij bezwaar vooraf in.stemming te betuigen met de

drie Formulieren v. Eenigheid. Onder toekenning van een wachtgeld van _/ 150 per

mnd, zoo noodig tot uit. Apr., kreeg hij 18 Jan. '86 eervol ontslag. Met „dankbare
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Seba gewoond had door de witte mieren zoo goed als vernield en

bouwde dus een ander terwijl de houten kerk die vooral op feestdagen

voor de ongeveer 800 hoorders te klein bleek, nog in behoorlijken

staat was. De 7 gem. met ruim 3500 zielen waren op eene na van

goeroes voorzien die 148 kinderen onderwezen, terwyl op Soemba

een paar gem. 250 zielen
,
onder welke 32 schoolkinderen

,
telden. Op

Randjoewa was de onderwijzer overleden en de weinige Christ. waren

,

dewijl de Radja nog heidensch was, geheel zonder leiding. Al zag

Bieger op Savoe wat hij gedurende 14 jaar verblijf op Java nooit had

gezien, nl. een traan, en al maakte hij daaruit op dat die heid. niet

van gevoel verstoken waren
,
toch viel hem over ’t algemeen de toe-

stand niet mede. Aangezien de goeroes op eéne uitzondering na,

zich niet op de landstaal hadden toegelegd en de meesten het «Onze

Vader” niet eens in die taal konden bidden, bleef de prediking, steeds

door een tolk uit het Mal. overgezet, vrij onvruchtbaar, terwijl het

onderwijs der jeugd door meesters die zich raoeilgk verstaanbaar

konden maken en het bovendien met het schoolhouden, ’t welk aan

hun huis geschiedde, zoo nauw niet namen, veel te wenschen over-

liet. Van schoolmeubelen en leermiddelen was op de meeste schooltjes

zoo goed als niets te vinden.

Wanneer wij al het stilstaande en verwaarloosde op Savoe niet

gering achten, dan zouden wü het bijna betreuren kunnen dat Bieger,

die voor dit alles, blijkens zijn welgeschreven verhaal in deel XXXIII

der Meded.
,
zulk een open oog had, daar niet wat langer, indien hy

althans op het Savoeneesch zich had toegelegd, heeft kunnen bljjven.

Het jaar ’89 was nauwlijks daar, of koorts, gebrek aan behoorlijke

verzorging alsmede, zijn huisgezin was hier gebleven, gevoel van

eenzaamheid deden hem eerst te Makassar, later te M. Warno eene

erkenning” van hetgeen door hem verricht was, wenschte het Bestuur hem des Heeren

zegen op zijn verderen weg toe. Ter vergad. van het Hoofdbestuur van het N. Z. Gen*

werd 30 Juni '87 een schrijven v. Bieger gelezen waarin de steun v. Bestuurders

gevraagd werd om naar Java te kunnen terugkeeren en het werk aldaar weer op te

vatten. Deze vonden geen bezwaar den alleszins bruikbaren man die zoo uitstekend

te huis was in de jav. taal, daartoe weder in de gelegenheid te stellen, mits vóór

I'ebr. ’88 ter bestrijding van onkosten eene som van f 7000 bijeengebracht werd.

Toen dit gelukt was, werd hem gedurende de beide eerste jaren voor zijne 5 kinderen

eene toelage van f 950 per jaar toegekend, terwijl hij zelf op een tiakt. van / 1800,

voorloopig naar Savoe zou vertrekken. Na 23 Apr. 88 in de Prinsenkerk te Rott.

te zijn afgevaardigd nam hij 7 dagen later de reis aan. De Heidenb. 70 Api. Aug.

Sept. en Oct.; ’71 Mrt ,
Juni;'. ’78 Juli; ’84 Juli; ’86 Febr., Mrt. E. A. ’87 p. 47,

149, 157; ’88 p. 8, 20, 26, 28.
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toevlucht zoeken. Hoe gaarne hij ook naar Savoe zou zijn terugge-

keerd, hier besloot men hem op Java te plaatsen.

Als zyn opvolger landde in Nov. ’88 te Batavia J. Wijngaakden,

die, na te M. Warno en op Ambon nog eenige voorbereiding genoten

te hebben, 5 Aug. ’89 te Seba kwam ‘). Hij vond op zijne woonplaats

een goede 1700 Christ. en schatte het geheele getal, die uit Liaai,

Mania, en Timoe er bij genomen, op 3600 onder welke 120 lidmaten

,

zoodat er op het eil. nog 16 000 heid. waren. De toestand der kerkge-

bouwen liet veel te wenschen over en van hen die er in saraenkwamen

viel, behalve dat zij de dooden wat beter begroeven, niet te zeggen

waarin zij van den heiden-Savoenees onderscheiden waren. Hunne

onkunde en onverschilligheid waren verregaand en aan huichelarij

ontbrak het bovendien niet. De nieuwe zendel. verklaarde dit alles uit

de omstandigheid dat het Mal. steeds de taal van den godsd. geweest

was en dewijl de tolk steeds een onmisbaar tusschenpersoon was kon

eene vertrouwelijke wisseling van gedachten en gevoelens geen plaats

hebben. Hoe zou ook eene godsd.oef. aangenaam, laat staan nuttig

kunnen worden, als er, wat ook wel gebeurde, zelfs geen tolk was

om te vertalen, of als deze, na den goeroe het woord nemende,

zeide: „Broeders en zusters de goeroe heeft hetzelfde van verleden

week behandeld
,

hij heeft er ons zoo pas maar aan herinnerd. Toei

(klaar).” Verder had tot zulk dood christenzyn ook wel bijgedragen

dat op Savoe van boven naar beneden en niet omgekeerd geëvan-

geliseerd was. De Radja nam met zijne familie het Christendom aan

en — het volk volgde uit gewin- of uit behaagzucht.

De 7 goeroes die onder deze aldus toegebrachten arbeidden waren

Ambonneezen, en had de kleinste helft ook opleiding in Roskott’s

school genoten
,
behalve die van Liaai waren zij

,
bij al den eerbied

dien ze verdienden wegens de opofferingen welk zij zich getroostten,

zoo saai dat men onder hun spreken in slaap viel. Kenden enkelen

hunner wegens huwelijk met Sav. vrouwen ook iets van de landstaal,

by de godsd.oef. maakten zij er maar geen gebruik van.

En hadde het opkomend geslacht nu maar iets beters beloofd, de

goede naam die Savoe op de „markt der zending” bezat zou nog niet

ingeboet behoeven te worden
,
maar ook de school

,
gebouwen bestonden

nergens
,

beteekende niets. Eer de zending kwam had Seba eene

*) J. Wijngaarden van Stiens, werd 15 jaar oud, in Sept. ’81 tot het pi’oef-

jaar toegelaten. Ter Algem. verg. van ’88 afgevaardigd ,
vertrok hij 29 Sept. d. a. v.

E. A. '81 p. 93; '82 p. 111. Mndber. '88 p. 151, 164.
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gouv. school gehad, zü werd wegens gebrek aan belangstelling opge-

heven. Teffee scheen geen hart voor het onderwijs gehad te hebben

en nu waren er te Seba, nog wel nummer één in dezen, slechts een

20 leerl. in het vervallen kerkgebouw bijéén, waar ze door de spel-

boekjes van Graafland, het eenig leermiddel, tot het lezen van het

N. Test. opgeleid zouden worden.

Wanneer Wijngaarden zelf erkent dat de afdrukken van zyne eerste

indrukken nu juist niet zeer bemoedigend zyn, zal niemand er wel

anders over denken, maar misschien niet ongenegen zyn rekening

te houden met de opmerking van de red. der Mndber.: dat we geen

rooskleur te wachten hadden van iemand die van het wonderschoone

Java op het kale Savoe komt, die uit streken waar het Christendom

reeds dieper wortelen schoot, in een gewest verplaatst werd nog pas

n cultuur genomen, terwijl bovendien in de laatste jaren leiding en

opzicht ontbraken. Gelukkig dat de man aan wien deze laatste nu

waren opgedragen, erkent dat het Ev. toch „niet geheel zonder

vrucht” op Savoe gepredikt was en toen althans nog niet aan de

toekomst wanhoopte. De lui waren nog al niet schuw, hy had eiken

dag al een kleine 50 zieken te behandelen en op zijne aansporing

wilde men nog wel ter kerk en catech. komen. Vooral van deze

laatste scheen hij zich vrucht te beloven en kweekel. bij zich ter

opleiding nemen was een gebiedende eisch. Deze uit Savoe te trek-

ken was, hoe gewenscht ook, moeilyk want de grooten des lands

gaven hun zonen niet voor het goeroe-ambt ’t welk hun te gering

was, en jongelieden uit de klasse der vryen hadden niet genoeg

invloed. Van Ambon waren nog wel leerl. te krygen, maar slechts

zulken die daar niet meer dan het gewone onderwijs genoten hadden.

De besten, ook op de schaal der zedelijkheid gewogen, bleven liefst

in de Mol. waar ze, na op de gouv. kweekschool van den heerKÖRN-

FELDT opgeleid te zijn, „inl. leeraar” konden worden, dat vrij wat

meer in aanzien was dan particulier goeroe. Toch had onze zendel.,

die reeds in ’90 het Sav. „al vrij voldoende sprak”, uit Ambon en

Savoe een paar kweekel. van welke hij iets goeds hoopte, terwijl het

in dat jaar gebouwde „roemah moerid” (kweekel. huis) plaats voor

meerderen bood. Een verlies was het voor het werk en een grievende

smart voor den zendel. dat 7 Oct. ’90 zijne echtgenoote, geb. Berg,

welke hem zoozeer ter hulpe was, werd weggenomen. De handwerks-

school door haar aangevangen, waarop 10 meisjes zich bevattelijk

en handig toonden, moest daardoor gestaakt, terwijl overigens de

leerschool, behalve die op zijn standplaats, welke allengs meer be-
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zocht werd, weinig beteekende. Voor de verbreiding van het Christen-

dom verwachtte ook Wijngaarden weinig van de school, ze werd

slechts door christ.kinderen bezocht en was overigens een vreemd

element in eene maatsch. waarin onderwijs in „huisvlijt” meer vrucht

voor het leven zou opleveren dan lezen en schrijven. Wat het zoeken

van het Ev. door de inl, betreft, daarover viel niet te klagen. Niet

minder dan 43 heid. gingen in ’90 over, en waren daarvoor ook bij-

komstige reden, over het algemeen geschiedde het toch uit het besef

dat het Christendom boven den dienst der geesten stond, al was het

maar omdat der Christenen God nog al machtig bleek in geval van

ziekte. Over de 14 die in ’91 overgingen oordeelt hij minder gunstig,

de mannen volgden de vrouwen en omgekeerd, van overtuiging was

zoo goed als geen sprake. Dewijl de Savoenees, volgens hem, juist

niet uitmuntte door gevoel was de godsd. nog maar al te weinig eene

zaak des harten
,
zoodat men zich niet moest laten misleiden door het

eerbiedsbetoon waarmee hij de kerk binnentrad, of, liefst zoo dat

ieder het zien kon, zyne gaven bracht. Wat deze laatste betreft,

Seba, dat 1720 Christ. telde en waarvan gemiddeld een goede 200

ter kerk kwamen
,
had in ’90 niet minder dan ƒ 525 bijeengebracht

waaronder ook de giften by begrafenis, en de dankoffers voor den

oogst of behouden tehuiskomst van een of andere reis begrepen waren.

Het laat zich denken dat de zendel. hoopte zoo „een aardig sommetje”

by elkaar te krygen om mettertyd in allerlei behoeften te kunnen

voorzien.

Dewijl het billijk is dat ook zijn volkje in eigen behoeften voorziet

zal men het zeker goedkeuren dat Wijngaarden in den zomer van

’91 aanspoorde het kerkhof te Seba met een haag te omplanten en

bij het maken van banken voor de reeds 150 leerl. tellende school
,
in

den arbeid hen voorging. Al die inspanning
,
want het „nanti dhoeloe”

(haast u langzaam) is er zóo geliefd dat het „nanti” en nog eens

„nanti” is, had, gelijk door anderen al gevreesd werd, een nadee-

ligen invloed op zyne gezondheid zoodat hij begin Aug. er eens uit

moest. Aangezien gelegenheid naar Java zich het eerst aanbood ging

hij naar M. Warno, waar hij tijd vond een inhoudrijk stuk over de

Sav. tijdrekening te schrijven (Meded. XXXVI p. 16) en van waarbij

18 Nov. ’91 gezond genoeg terug keerde om geregeld, maar juist niet

met opgewektheid zijn werk voort te zetten. Het proza des levens,

heet het in zijn verslag over ’91
,

is op Savoe zoo „akelig koud” dat

hy alle loftuiters op „den gelukkigen staat waarin de heidenen ver-

keeren” wel zou willen uitnoodigen eens naar Savoe te komen om te
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zien wat er van aan is. In Mrt. ’92 moest hy naar Koepang om een

geneesheer te raadplegen.

Al hoopte men hier ook dat de gezelligheid van het huiselyk leven,

waarop voor hem tegen het eind des jaars weer uitzicht bestond, ten

gevolge zou hebben dat hij wat minder dan tot dusver ,in zyn werk

zal opgaan”, en zijn gezondheidstoestand gunstiger zou worden, toch

achtte men het noodig hem aan te wyzen als opvolger van H. C.

Kbuijt te Deli (Sumatra). Een brief van de leden van den Kerkeraad,

die met een kruisje teekenden, en van den Radja kon daarin geen

wyziging brengen en hoewel de zendel. er gaarne wilde blijven, hy

zag niet tegen een nieuwen werkkring op want hij was ,nog jong,

frisch en vol moed.” Voornemens zijnde 19 Sept. ’92 heen te gaan

zou de heer Niks weer verzocht worden de zorg voor de gem. op zich

nemen. Of, wanneer het blijken zal dat deze daarin niet naar be-

hooren kan voorzien het Ind. Kerk best. er bij de Reg. op zal aandringen

daar een hulppred. te plaatsen, en of zy oereid zal zijn voor dezen

een trakt. op de begroeting te plaatsen zal de tyd moeten leeren.

Te betreuren zou het echter zijn indien de vacature heel lang duren

moest want al zijn daar naar Wijngaabden’s getuigenis ook leden

„die het ernstig meenen, die den Heer zoeken van ganscher harte,

bij wie de godsd. in het hart zetelt”, ja al vormen deze ook „een

kern die blyven zou” toch zouden velen weer in het heidendom terug

zinken '). Den lezers van des zendelings jongste verslag in dl XXXVI
V. d. Meded. zal het niet slechts weinig moeite kosten dit laatste te

gelooven, maar met het oog op een eil. dat een 20 jaar lang zelfs

een eigen Ev. bode heeft gehad zal hun helaas ! Macaulay’s betuiging

van het hart moeten: „Men behoeft nog geen Christen te zyn om een

voorstander te wezen van de zending”.

>) E. A. ’86 p. 51; ’87 p. 28, 39, 153, 158; ’88 p. 179; ’89 p. 65; ’90 p. 160;

’91 p. 123; ’92 p. 60, 151. Mndber. ’88 p. 108, 127; ’89 p. 8, 87; ’90 p. 49, 161,

91 p. 58, 133, 160; ’92 p. 12, 44, 72, 132, 164, 185. Meded. XXXIII p. 130;

145, 159; XXXIV p. 366, 376; XXXV p. 235, 241 , 249; XXXVI p. 409, 418.
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C. De Zuid-Westereilanden.

HOOFDSTUK XVII.

KISSER EN LETTY.

Wanneer men in aanmerking neemt dat onze vaderen gewoon waren

van de ,Groote-” en de , Kleine Oost” te spreken en bij die laatste

benaming aan de eilandengroep dachten welker naam boven deze

bladzijde staat, dan blijkt dat zij haar niet gering geacht hebben.

Het gevolg hiervan was dat op vele eilandjes een fort werd aange-

legd, en daar de kleine bezetting niet van geestelijke leiding verstoken

mocht blijven was dit oorzaak dat er eene kerk werd gebouwd waarin

ook heid. gedoopt en tot Christenen verklaard werden, zoodat daar

allengs een aantal gem. ontstonden.

Hoewel ons Gouv. zich sedert T6 weinig aan die , Kleine Oost”

liet gelegen liggen, voor den Christen die nog een anderen maatstaf

dan den politieken of den mercantielen bezit, zijn zij niet van belang

ontbloot. Van de 10 grootere en bewoonde eil. trekken onze aandacht

Kisser, Letty, Moa en Damme omdat daar in het eerste vierdedeel

onzer eeuw eene poging aangewend werd om het wegstervend ja

bijna vergeten Christendom te doen herleven.

In Apr. ’23 bracht Kam daar een bezoek en trof er le Beuijn aan.

Eerstgenoemde bezocht Letty, Moa en Kisser, doopte onder de door

hem op 26.000 zielen geschatte bevolking, ongeveer 1500 bejaarden

en kinderen, en meende: ,de velden zijn hier wit om te oogsten.”

Toch ontveinsde hij zich niet, dat, om met uitzicht op goed gevolg

aan deze verafgelegen eil. door zendel. te arbeiden, er veel vereischt

werd, want van Amboina komend is het alsof zij ,uit een welge-

bouwd dorp, daar de eene akker al schooner bloeit dan de andere,

op eenmaal in eene dorre Heide komen, waar zij een kleine Hut

moeten opslaan en den onvruchtbren grond ontginnen , eenzaam leven

en daarenboven gedurig door hope en vrees geslingerd worden !”

Dit alles belette niet, dat van het 8de gezelschap zendel. ’t welk op

Amboina kwam één, nl. Bar, zeker niet buiten Kam’s toedoen, in

Aug ’25 naar Kisser vertrok.

De vraag of de Z.W. eil. met eene missie begunstigd zouden wor-

den, was door het feit dezer plaatsing echter niet uitgemaakt, maar
KRi iJF, Geschied. Ned. Z. Gen. 14
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kwam eerst, zooals we vroeger zagen, in Mrt ’28 te Ambon tot be-

slissing. Daar deze eil. zeer afgelegen waren moesten de zendel. door

bet Hulpgen. te Koepang van proviand voorzien worden want het

voorstel van Kam om een schip aan te schaffen, was hier 7 Jan. ’28

reeds afgewezen, deels wegens de kosten, deels omdat men vreesde

dat zulk een schip „het Gen. wikkelen zoude in handelingen die ge-

heel vreemd zyn en blijven moeten aan deszelfs werkzaamheden”,

waarbij men het oog had op handel
,
die allicht ontstaan zou. Ofschoon

men hier „geene andere gelegenheid tot de verlangde en zoo zeer

noodige gemeenschap weet aan te wijzen” vertrouwde men echter

„dat die niet ten eenenmale ontbreken zal.”

Men wees dus mede af het in ’28 door het Hulpgen. te Koepang

gedane voorstel om den zendel. een vast trakt. toe te leggen, want,

zoo redeneerde men
,
de behoeften waren dermate verschillend dat die

som moeilijk voor ieder was op te geven en Art. 24 der instr. zeide:

dat de Ev. boden o.a. door „tevredenheid met het volstrekt noodige”

zich den naam van „regtgeaarde zendel.” waardig moesten betoonen.

Voorts behoorden zij vertrouwen te stellen in het Gen., en juist door

ter Conf. op Letty over die verzorging te handelen zou er een onder-

linge band komen. Toen dan ook naar aanleiding van treurige erva-

ringen in Apr. ’33 op die Conf. besloten was nogmaals op vast trakt.

aan te dringen, en men zelfs een der br.
,
Höveker, naar Bat. zond

om er met het Jav. medew; gen. over te spreken, en dit er mede op

aandrong, besloot men hier 17 Mrt ’34 de verzorging toch op den

ouden voet te laten, maar te trachten het hulpgen. te Koepang door

zendel. uit de buurt zóo te versterken, dat dit beter aan zijne ver-

plichting in dezen zou kunnen voldoen. Voor de 3‘*® maal wees men

eindelyk primo Dec. '34 het geven van een vast trakt. in specie af,

door aan het Hulpgen. te Ambon, dat er medio Apr. ook voor N.

Celebes op aangedrongen had
,

te melden : dat men aan de br. op

op de Z.W. eil. en op Celebes ieder 5 promessen van ƒ 100 zou zen-

den, om zich in geval van nood te kunnen redden.

Hoe weinig dit baatte zullen wij weldra zien en als ook zal blijken

dat deze wijze van „verzorging” den br. op de Z.W. eil. tot’37, toen

hun ƒ 120 per mnd werd toegelegd, in groote ongelegenheid bracht,

laten wij het dan niet geheel aan ’t Bestuur te Koepang wijten, want

Luijke, die er alles van wist, schreef 8 Oct. ’40 aan de op dit punt

eertijds zoo halsstarrige Bestuurders: dat Heijmebing „die alles koopt,

pakt, schrijft, overschryft en dubbel schrijft— het onmogelijke verrigt.”

Thans op de hoogte van den niet genoeg doordachten opzet dezer
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missie
,
gaan we letten op haar verloop en begeven ons allereerst naar

Kisser. Op dit eil. ’t welk nog in ’16 het voorrecht had de zetel van

een Res. te zijn, en waar 1300 gedoopten onder de ongeveer 6000

bewoners te vinden waren, wenschte het Gouv. een Ev. bode te

plaatsen en J. J. Bak ontving 20 Juli ’25 te Ambon bevel zich binnen

10 dagen derwaarts te begeven '). Den 5*^®“ Aug. werd hij er vrij

vriendelijk ontvangen en terwijl hij begon met een 100 hoorders in

de kerk en 6 kind. op school zou hij ook op het eil. Roma, waar een

200 gedoopten de gem. uitmaakten, trachten te werken, en tevens

Wetter, Letty en Moa nu en dan bezoeken.

Al heel spoedig ontdekte hij dat de stemming der gedoopten ten

opzichte van den godsd. ,lusteloos” was en zij al heel veel meenden

gedaan te hebben als ze op Zon- en feestdagen eens ter kerk kwamen,

terwijl aan de andere zijde de Hoofden hun best deden den voor-

vaderlijken godsd. in eere te doen blijven. Moeilijkheden van allerlei

aard deden zich in menigte op. Het Gouv. stelde Bar op wachtgeld

m. a. w. trok zijn trakt. van ƒ 75 per mnd in, en het was dus voor

hem een uitkomst dat hij op de Conf. te Ambon van Mrt ’28 in de

missie werd opgenomen, want al zou geen vast trakt. gegeven worden

,

hij zou nu toch uit Koepang of Ambon het noodige erlangen.

Daar Bak een man was dien men hier voor ^ijsbreken” minder ge-

schikt hield, maar die ,op een gebaand spoor, bij weinig tegenstand”

veel goeds zou kunnen stichten
,
was het zeker nuttig dat hij 30 Apr.

’28 een helper kreeg in A. Dommers ®). Of deze zich met de taal

niet redden kon, dan wel of de kring, een 1000 z.g. Christenen, voor

2 arbeiders te klein bleek, de uitkomst was dat hij het geen vol jaar

op Kisser uithield zoodat Bar weder alleen stond tegenover de kwaad-

willige Hoofden. Wat onzen zendel. echter vooral belemmerde was

dat hongersnood een chronisch verschijnsel op het , dorre Kisser” bleek.

Reeds het jaar vóór zijn komst waren ruim 400 menschen van honger

omgekomen, en in ’28 had hij, dewijl sedert zijne komst geld noch

levensmiddelen ontvangen werden, alles — tot zelfs de kleeren van

JoHAKN Jacob BaR uit AfFültern bij Zurich, werd als kweekel. van het Inst. te

Bazel in Nov. '18 op 32jarigen leeftijd te Berkel geplaatst. Hij werd '4 Nov. '22

ingezegend en zeilde 13 Dec. d. a. v. uit. E. A. '18 p. 429, 453; '22 p. 774, 780;

'23 p. 60.

Adam Dommers, uit Koevorden, bakker te Amst., werd 25 jaar oud in Oct.

'22 tot het voorbereidend onderwijs aldaar toegelaten, ontving sedert Juni '23 vol-

tooiend onderwijs te Eott. en 5 Sept. '26 zijn afscheid om 10 dagen later te ver-

trekken. E. A. '22 p. 761 , 765; '23 p. 21, 56; '26 p. 295.

14*



212

vrouw en kind moeten verkoopen om de zijnen en zooveel anderen

die tot hem kwamen, niet van gebrek te zien omkomen. In ’33 was

door langdurige droogte, het gebrek zoo hoog gestegen dat er geen

oude lieden genoeg waren om zich zulk een ellende te herinneren.

De schoolkinderen moest hij nu en dan vac. geven om aan ’t strand

naar wat nog eetbaar mocht zyn te gaan zoeken; moeders, waar-

onder zelfs eene van de koninklijke familie, brachten hem hare kin-

deren om ze van den hongerdood te redden, en Bar gaf alles wat

hij had maar weg ten einde er op omliggende eil. levensmiddelen

voor te ruilen. Toen hier nog bij kwam dat in Juli zijne kerk „de

schoonste op Z.W. eil.” afbrandde, en ten gevolge van slecht voedsel

en bedorven water in Mei ’34 niet minder dan (300 menschen aan

honger en dysenterie bezweken, kan men begrijpen dat B.1r moeilijke

dagen doorleefde, dubbel zwaar omdat hij bovendien nog te worstelen

had tegen de volksopinie dat zijn God niet machtig genoeg was om
zijn eigen huis te bewaren, ja al die rampen gevolg waren van het

verlaten van den ouden godsd. Ware nu het schip met proviand,

„Manheer zyn tuin” noemden het de inboorlingen, maar geregeld

aangekomen, het zou nog minder geweest zijn, maar Kam was dood,

te Koepang ging het na het overlijden van ter Linden steeds achter-

uit, en terwijl beide plaatsen het verzorgen van Bar wel eens op

elkaar lieten aankomen, werd hy het kind van de rekening. Nu eens

waren de vereischte goederen niet te krygen of was er geen geld

genoeg om ze te koopen, of het transport, ’t welk arab. en chin.

schippers niet laag stelden , te betalen
,
dan weder was er geen

scheepsgelegenheid. En zoo er al een vaartuig zyn kant uitging,

gebeurde het vaak dat tegenwind belette voor den „rotsigen klomp”,

die Kisser heette te komen, of, zoo men dien al in ’t gezicht kreeg,

dat de woedende zee het landen aan de overigens goede ankerplaatsen

belette, of ook wel, wat in ’40 voor ’t eerst geschiedde, dat zeeroo-

vers tot terugkeer noopten. Toen in Apr. '38 het vaartuig aankwam

had hij in 2 jaar en evenzooveel mnden iets ontvangen, en van

hetgeen hij toen kreeg was een deel nog bedorven omdat het te

Koepang een jaar lang nat was opgeborgen. Nu had Bar wel telkens

gevraagd om
,
wat men hem toedacht maar in geld te zenden

,
dan kon

hij zelf het noodige koopen, maar daarvan kwam niets en hoewel ook

hij 5 acceptaties van ƒ 100 ontving, hij vond bij die papiertjes geen

baat omdat de kooplui er niets voor geven wilden.

Gelukkig was de bron des medelijdens in het hart van Bar en

zijne vrouw diep genoeg om de Kisseranen niet te verlaten. Zij toch
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waren
,
om met een holl. reiziger ,

die hen in ’34 bezocht te spreken

,

niet op Kisser om naar de goederen der aarde te haken
,
maar in den

letterlijke zin van het woord hadden zij van de ,twee rokken” altijd

eenen en wel den besten weggegeven. Wat waren zij dankbaar als

een kapitein hun eens eene doos thee voor Zondagsdrank vereerde,

of een walvischvaarder een kaasje schonk, of ook, indien er zooals

in ’39, een doode walvisch aandreef, zoodat men, dewijl klapperolie

totaal ontbrak, toch niet in ’t donker behoefde te zitten.

Hoe het ondier al dien rampspoed met de verbreiding des Ev. of

liever, met het bijeenhouden der gem. ging? Stof tot roemen was er

niet, lot danken veel In ’35 toen ook de kerk herbouwd was mocht

hij in 3 scholen op Kisser ‘) 150 kinderen tellen onder welke enkele

ook schrijven konden^), zelfs was het volgend jaar de oprichting

eener herhalingsschool met ontslagen leerl. mogelijk, terwijl zijne

vrouw de handwerkschool met de meisjes gaande hield al werd deze

door gebrek aan materiaal soms ook bedreigd. Bij afwisseling had hij

nu en dan eenige kinderen in zijn huis genomen, waarvoor het Gen.

hem sedert ’34 gedurende enkele jaren ƒ 300 vergoeding schonk, maar

aan een weeshuis
,

’t welk vooral dienen zou om de kinderen van hen

die van Europeanen afstamden en die er nog ten getale van 200

woonden
,
op te voeden

,
durfde men hier niet aan. Dat de door

het Gouv. betaalde onderwijzers in den regel voor die betrekking

ongeschikt waren spreekt ook hier van zelf, want het waren lieden

die ,diep onwetend, bijgeloovig en zedeloos, zooals zij de school van

Ds. Kam verlaten hebben” meer kwaad dan goed deden.

Omstreeks ’38 begonnen zich verschijnselen voor te doen die het

verblijf aldaar onmogelijk maakten. Het heidendom, gevoed door de

zucht der Hoofden naar onafhankelijkheid deed zich met nieuwe

kracht gelden
,

zoodat oude tempels hersteld en reeds weggeworpen

afgodsbeelden vervangen werden. Bar die o. a. in ’35 wel eens klach-

ten geuit had maar zich meestal haastte ze weer terug te nemen, en

niet meer als in ’31 kon schrijven: ,ik ben nog zoo sterk als toen

ik Bazel verliet”, begon zeemoed te krijgen. Tot zijne schaamte moest

') Op Wettel' beloofde men een 50 leerl. als ‘er een meester kwam, doch Bar
wist er geen te bewegen zich naar dat ongezonde eil. te begeven. E. A. ’40 p. 28.

Toen een dertienjarig meisje in Nov. ’ST haar talent op dat gebied misbruikt

had om zeker jongeling haar hartsgeheimen te openbaren , begonnen de Mama’s of

edellieden, die het overigens met de zedelijkheid zoo nauw niet namen, in deze

kunst zooveel bezwaar te zien dat zelfs vele jongens haar niet mochten leeren.

E. A. ’38 p. 169.



214

hij ook bekennen, de volkstaal die er nevens het Mal. gesproken

werd, ja dat Mal. zelf niet zóo te hebben kunnen machtig worden

dat hij gemakkelijk met de Kisseranen kon omgaan, en hij verzocht

dus om de hulp van een br. ,die meer gaven had om talen te leeren.”

Dat men naar zulk eenen zou hebben omgezien is wel waarschijnlijk,

want de Inspector van het bazelsche Gen., door welks bemiddeling

hij reeds in ’39 ƒ 218 uit Zurich ontvangen had, drong er hier, in

eene door hem bijgewoonde bestuursverg. mede op aan, maar toen

(Apr. ’41) was Bar reeds vertrokken. Het gebrek op het eil. was

weder zoo nijpend geworden, dat benden hongerlijders het onveilig

maakten
,
en zelfs in éénen nacht Bar's beide paarden verslonden.

Door koorts zoo verzwakt dat hij op Kerstdag meende te zullen

sterven, verloor hij in Jan. ’40 een van zijne 3 kinderen en werd

zelf aangetast door iets wat op melaatschheid geleek.

Na 15 jaar op dezen ook geestelijk dorren akker gearbeid te hebben

vertrok h\) 21 Oct. ’40 en kwam 10 Nov. d. a. v. te Ambon; toch

ging hij, krank als hij was, 11 dagen later weer scheep om met eene

lading rijst, hem door de diaconiën van Ambon en Banda verstrekt

en waartoe het Gouv. ook bijdroeg, zijne hongerlijdende eilanders

by te staan. Toen het in Apr. ’41
,
nadat hij nogmaals 4 mnden armoe

geleden had, voorgoed op scheiden aankwam betoonde men hem eene

liefde en aanhankelijkheid welke zich ook in ’31, toen hij eene reis

naar Ambon ondernam, geopenbaard had, maar van welke men in

dien tusschentijd maar al te weinig bewijzen had gegeven.

Wat Bar aangaat, wien het Gouv. voor zijn tocht naar Kisser f 300

schonk, hij vond in de zwavelbaden van Haroekoe zooveel genezing

dat hij in ’43 weder te Waaij (Amboina) kon gaan werken. Wat
Kisser betreft, op de Jaarverg. van ’41 nam men wel in aanmerking

dat ,de landman langmoedig moet zijn over het zaad totdat het den

vroegen en den spaden regen zal ontvangen hebben” maar achtte

zich toch verplicht dien zendingspost op te heffen, zoodat Bar zyne

belofte ,terug te keeren als het bevolen wordt” niet behoefde gestand

te doen ^).

1) E. A. ’27 p. 366; '28 p. 436; ’29 p. 448; ’30 p. 10, 11 ;
’34 p. 322, 387, 389;

'35 p. 1 , 2; ’36 p. 116, 136; ’37 p. 14, 210; '38 p. 4, 59, 149, 169, 171; '40 p.

21 , 28, 271; '41 p. 103, 282, 285. Handel. '41 p. 65. Mndber. '26 p. 198; '28 p.

98; '29 p. 98; '30 p. 83; '35 p. 21; '41 p. 33, 135; '42 p. 131. Mcded. IV p. 150,

159 enz.; XXVIII p. 88. v. Rhijn, Keis p. 454. Tijdschr. v. N. Ind. '55 I p. 226,

355. Ber. ütr. Z. V. '82 p. 177; '83 p. 184: '85 p. 131, 141. £v. Miss. Mag. '28.

S. 443; '32 S. 349; ’41 No. 3, S. 5. Prof. F. J. Mi'ller bewees uit Bar's Journalen

(Stem V. Wh. en Vr. ’92) dat missie = passie kan zijn.
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Op het eiland Letty

,

’t welk door een orkaan die er in ’23 groote

verwoestingen aanrichtte alsmede door pokziekte en eene tweejarige

droogte een aanmerkelijk deel zijner bewoners verloren had, leefden

in ’28 vermoedelijk 2000 menschen, die, grootendeels heidenen, op

den laagsten trap van beschaving stonden. Den 3*^®“ Mei van laatst-

genoemd jaar stapten daar te Serwaroe ouder een toeloop van hon-

derden , zwarte, bijna naakte menschen” die weinig met het bezoek

schenen ingenomen, Heijmering en Wiênkottee ^), de laatste van zijne

vrouw vergezeld, aan wal. Dewijl Heijmering zich al spoedig in eene

andere negerij vestigde en ter Linden die de Ev. boden gebracht

had, óok heenging bleef Wiênkotter die zich met Mal. maar moeilijk

verstaanbaar kon maken, daar vrij onbeholpen achter. Slechts 6 keer

mocht hy er de Blijde boodschap verkondigen want door koorts aan-

gegrepen bezweek hij reeds 30 Juni, eene vrouw achterlatende die

niet alleen hare school, door 17 meisjes bezocht, bleef aanhouden en

3 keer per week catechiseerde
,
maar die ook gedurende de ziekte van

den meester diens 38 leerl. tellende school, gaande hield. Lang heeft

de Wed. Wiênkotter—Sieburgh haar arbeid niet kunnen voortzetten

want de koorts voerde haar 27 Mrt. ’29 in de armen des doods, dien

zij , opziende tot haren Heer” in eene ,zeer rustige stemming der

ziel” afwachtte. Het tweetal ,over welks braafheid en ijver” het opper-

hoofd ,niet ophouden kon te spreken” toen le Bruijn er in Apr. d.a.v.

een bezoek bracht, werd te Serwaroe opgevolgd door Heijmering, die

het er vrij goed met de bevolking, welke hij in het Lettineesch toe-

sprak, vinden kon, vooral ook omdat de Hoofden nogal ontzag

voor hem hadden en enkele Christenen goeden invloed op hunne land-

genooten zochten uit te oefenen. Toen Heijmering den 18*^®“ Apr. ’32

dezen post verliet en te Koepang bleef arbeiden zorgde Luijke zoo goed

mogelijk voor de gem.
,

totdat 19 Apr. ’33 F. W. Holtz *) er den

H. A. F. Wiênkotter een welgevestigd bakker te Amst. gaf zich, 28 jaar

oud, in '20 voor het zend.werk aan en men beproefde vergeefs hem en zijne 31

jarige vrouw in Z. Afr. te plaatsen. In ’23 werden zij na van een paar pred. te

Amst. voorbereidend onderwijs genoten te hebben op herhaald aanzoek tot het vol-

tooiend onderwijs te Rott. toegelaten. Hij zeilde met zijne vrouw 15 Sept. ’26 uit.

E. A. '23 p. 36, 43; ’26 p. 295.

’) Friedrich Wilhelm Holtz, geb. te Koningsbergen, landman en bakker, werd
na 6 jaar te Berlijn opleiding genoten te hebben naar Londen gezonden om onder
de Joden te arbeiden. Gebrek aan geld noopte het Gen. daar, hem te Rott. aan te

bevelen, waar hij in Mei ’30 werd aangenomen. Hij zeilde, 33 jaar oud, den 24sten
Apr. '32 van hier uit. £. A. ’30 p. 34; ’32 p. 161, 177. Mndber. ’33 p. 62.
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herderstaf opnam en er zich in verheugen mocht 90 kinderen op de

schoolbanken te zien. Onder voortdurenden stryd tegen bijgeloof,

dronkenschap en ontucht mocht hy zich toch ook in goede dingen

verheugen, maar leed in ’t voorjaar van ’35 een groot verlies door

het sterven zijner echtgenoote terwijl hij zelf als uit den dood werd

opgericht. Of hij er wèl aandeed, om, terwijl men op de Z.W. eil. als

regel had aangenomen geen kinderen van heidenen te doopen tenzy

doopgetuigen waarborg gaven voor eene eenigszins christelijke op-

voeding *)i lieden die niet gedoopt waren in de kerk te trouwen

laten we ia ’t midden. Ware er op Letty meer orde geweest, hy zou

meer nut hebben kunnen stichten, en zoo er in plaats van inl.

meesters, ambonsche, die meer gezag hadden, gekomen waren, ook

de school zou zijns inziens tot grooter bloei gekomen zyn, vooral

sedert een weerbarstig antischoolgezind negerijhoofd door den Com-

mandant van het schip de Nautilus naar Araboina was meegenomen.

Toen 26 Mei ’36 het honderdjarig bestaan van de kerk werd gevierd

en er bij die gelegenheid, dank zij de mildheid van Christenen uit

Soerabaia, voor het eerst kerkklokstoonen weerklonken, was Holtz

vrij wèl te moede en mocht zich over veel zegen, vooral onder het

opkomend geslacht, verheugen. In Mei ’38 had hij 200 hoorders en 160

leerl. op school. In ’39 begon ook voor heni een raoeilyke tijd aan

te breken. Het heidendom stak het hoofd op en in een zijner nege-

rijen werd een feest aangelegd waarop men weken lang zich aan

allerlei ongebondenheid overgaf. In ’40 werd dit elders nog eens

herhaald en zelfs ouderlingen werkten het heimelijk in de hand. De

kerkbezoekers slonken tot 70, die der school tot 30, en na lang uit-

stel werden in ’40 de noodige herstellingen aan kerk, school en

woonhuis met een woesten, door stokslagen gedreven hoop volks op

eene wijze verricht die duidelijk toonde, gelyk Holtz het uitdrukt:

dat de Lettineezen ,ons liever zien gaan dan blijven.”

Al ontbrak het ook niet aan uitingen die van beter geest getuigden

toch zou het eindelijk tot heengaan moeten komen. Het jaar ’40 had

zich door groole schaarschte gekenmerkt zoodat de zendel. zelfs in

Mei zijnen huiskinderen niet genoeg te eten kon geven, en al had

21 Dec. het lang verwachte schip van Koepang, trots den storm,

nog een deel van de proviand kunnen lossen, de toekomst bleef ook

1) Ook met die doopget. moest men voorzichtig zijn want deze meenden dan van

die heidenkinderen eenigen dienst te mogen vorderen, en zonden deze vaak meer

naar het bosch dan naar school. Mndber. ’34 p. 55.
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in dat opzicht donker. Erger was het dat in ’4l de Hoofden beslist

onwillig werden, de kinderen zoo goed als geheel van school bleven,

de kerkgangers bij de week verminderden, ja zelfs nieuwe lidmaten

met afgoderij zich besmetten. Het einde was dan ook dat Holtz

die lang ziek was geweest, het, trots de hulp welke ook zijne

tweede vrouw hem bij alle werk bood, niet langer kon uithouden

en besloot de wijk te nemen naar Ambon waar hij 5 Sept. ’41, van

zijn ambtgenoot verzeld, aankwam.

Op dien ambtgenoot vestigen wij thans de aandacht en begeven

ons daartoe naar de negerij Saraai een goed uur van Serwaroe ge-

legen, waar een 100 bejaarden woonden die gedoopt waren. Heijme-

RiNG ') met zijn ambtgenoot Wiénkotteb op Letty geland, begaf zich

den 12*^®“ Mei ’28 derwaarts en werd er door een troepje zingende

schoolkinderen bartelijk ontvangen. Alscboon hij spoedig ontdekte

dat de Christenen die zeer prat waren op dat christenzijn ,
eene

onderscheiding hun van wege de Comp. toegekomen, zich ver boven

de heidenen verheven achtten, ja er gevaar in zagen dat de mindere

klassen ook in dit voorrecht zouden deelen
,
toch mocht hij op Nieuw-

jaarsdag ’29 ,met genoegen en dankzegging” op het verloopen jaar

terugzien. Veel heeft hij er niet kunnen uitvoeren, want toen hij

einde Juli ’29, na lange ziekte, weer voor ’t eerst preeken kon,

kwam al spoedig de tijd dat hij naar Serwaroe moest gaan om
Wiénkotteb te vervangen. Den 23®^®“ Sept. ’29 kwam zijn opvolger

Luijke, van Moa te Saraai. Aan het strand was, behalve enkele spe-

lende kinderen, niemand te zien ^). , Ik ging” zoo verhaalt hij
,

, schoor-

voetende in het huis dat nog open was, en onvoorzien van deuren.

Ik zorgde ten eerste voor eene zit- en ligplaats
,
en hiermede verstreek

de dag, waarop nog een moeilijke nacht volgde, door mijne onge-

steldheid.”

Luijke die hier niet zulke ijverige voorstanders in de opperhoofden

had als te Serwaroe gevonden werden, had een zware taak, en

het kostte hem vrij wat moeite niet alleen in zijne negerij een

schoolgebouw te krijgen maar ook het getal scholieren in ’33

*) Geerlof Heijmerikg, een schippersgezel van 30 jaar, uit Alkmaar, werd in

’24 te Rott. geplaatst en vertrok 17 Oct. ’26. E. A. ’23 p. 35; ’24 p. 106; ’26 p. 303.

') Uit vrees voor de zeeroovers lagen de negerijen landwaarts in op uitstekende

hooge hoeken door muren van veldsteenen omringd. De zendel. woonden aan ’t

strand en zochten nu en dan flinke gem.leden te bewegen zich in hunne omgeving

te vestigen.
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tot 170, het hoogste cijfer dat hij bereikt heeft, op te voeren. Eerst

op het einde van ’34 mocht hij het voorrecht smaken 15 personen,

onder welke 3 heid., als lidmaten te kunnen aannemen en dewijl er

op Letty nog geen enkel lidmaat zelfs niet onder hen die als ouderl.

dienst deden, gevonden werd, had hij zijn ambtgenoot Holtz uitge-

noodigd om bij de plechtigheid tegenwoordig te zijn. Den 28®*^®" Dec.

met deze kleine gem. het H. Avondmaal vierende was het 6 jaar

geleden sedert hij op Amboina den dood des Heilands aldus had

mogen gedenken.

Vooral het jaar ’36 was voor Luijke moeilijk wegens een oorlog

tusschen de negerijen, die met zooveel verbittering gevoerd werd dat

zelfs vleesch van verslagen vyanden met rijst en peper vermengd

gebruikt werd om den strydlust aan te wakkeren. Lichtpunten

waren dat een vraagboekje door hem in ’t Lettineesch vertaald van

de pers kwam
,
zoodat de inboorl. nu voor het eerst iets in hun eigen

taal konden lezen. Ook kwam er, om het slaan op een vijzel te ver-

vangen, eene kerkklok, die in een passend opschrift de diensten her-

innerde welke Mevr. Luijke tijdens haar verblijf te Soerabaia den

kinderen daar bewezen had. ’t Was een zware slag voor onzen zeudel.

,

die natuurlijk ook zijn deel had aan al de zorg uit oorlug, misgewas

en ’t uitblijven der verzorging geboren, dat hij deze vrouw 11 Mei

’41 verliezen moest. Welk een avontuurlijke reis had Angenieta vam

DER Veer niet gehad vóór zij, in Apr. ’33 eindelijk op Letty aange-

komen, na bijna 7 jaar scheiding haren verloofde mocht terug zien ')

;

hoe trouw heeft zij als zendelingszuster haar tijd besteed in het

strooien van goed zaad en het aankweeken van ontluikend leven;

hoe gerust ging zij den dood te gemoet, nog met gebroken stem

trachtende deel te nemen aan het zingen van haar geliefd lied:

,Jezus! uw verzoenend sterven.” Wèl had Luijke oorzaak om te

danken „voor den grooten schat” dien God hem 8 jaren lang in haar

„geleend” had. Het was maar goed dat hij niet aan bezitten doch

aan „leenen” dacht, want toen hij 13 Juli d.a.v. ook zijne beide nog

overgebleven kinderen verloren had was hij weer alleen op de wereld

en — ten doode toe krank.

') Wanneer men deze zwerftochten, eens met cenigc overdrijving naast die van

Ida Pfeiffer gesteld, in Mndber. ’33 p. 38, of ’76 p. 103 of v. Khijn’s Reis p. 522

leest, dan begrijpt men waarom Lt’ijke, toen hij op Amboina gekomen het achter-

stallige trakt. van 19 mnden
,

dat hem op de Z.W.eil. voor zooveel ellende bewaard

zou hebben, in eens beurde, daarvan ƒ 1000 in de Missiekas stortte „ter erkentenis

der liefde aan zijne overleden vrouw bewezen.’ E. A. ’42 p. 173. Tijdschr. v. N.

Indië ’55 1 p. 361.
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Is het wonder dat ook deze zendel. ten leste begreep elders allicht

met meer blijdschap en zegen te kunnen werken. Toen hij in Pebr.

’41 Bestuurders antwoordde op de in ’39 gedane vraag: of voortzet-

ting der missie door hem wenschelijk geacht werd? had hij, onder

erkenning van het leven door een arbeid van 13 jaar gewekt, toch

moeten schrijven: de vruchten er van zijn „zeer schraal of weinig

beduidend.” Al was er ook „hoe langer hoe meer eene algemeene

erkentenis van den leugengeest der heid. priesters en de dwaasheden

der afgoderij” gekomen, ja al werden die priesters wel eens uitge-

lachen, z. g. sterke geesten werden ook daar geen vrome Christenen

en een ernstig vragen naar hetgeen hij hun bracht kwam bij de

Lettineezen niet op. „Zij droomen maar al voort, dat het hunne even

goed is als het zijne”, ja toen hij hen gewaarschuwd had dat erover

opheffing der missie gedacht werd, had zulks wel eene betere op-

komst in kerk en school ten gevolge gehad doch eene mnd later zakte

alles weder naar het oude peil van onverschilligheid. Voorts werden

de bezwaren der verzorging hoe langer hoe grooter. Van Koepang

uit kon zij niet meer volgehouden worden
,
van Amboina had men

,

Bar die een paar mnden geleden met zijne lading rijst van daar was

gekomen had het uitdrukkelijk verzekerd, ook niets te wachten en

een eigen schip, daarvoor was de missie toch te klein. De slotsom,

na met Holtz en Dommees geraadpleegd te hebben, was: dat zij „uit

gemoedelijkheid” het antwoord op de vraag: blijven of heengaan?

aan het Bestuur hier moesten overlaten. Vóór nog op de Z.W.eil.

het besluit tot opheffing, 22 Sept. ’41 hier genomen, bekend kon

zijn, had het verstand reeds over het hart gezegevierd en — ging

ook Luijke heen *)•

HOOFDSTUK XVIII.

MOA EN DAMME.

Een weinig ten Noorden van Letty ligt het eil. Moa, waar ruim

6000 meuschen , van welke eene kleine minderheid Christenen heetten

•) E. A. ’31 p. 88; ’34 p. 65; ’35 p. 50, 150; ’36 p. 11; ’37 p. II, 172, 174;

’38 p. 7, 151, 189, 191; ’39 p. 78; ’41 p. 245, 272, 287; ’42 p. 47. Mndber. ’30

p. 29, 34, 76; ’31 p. 43; ’32 p. 101; 34 p. 56, 64; '35 p. 49, 55; ’36p. 37, 46, 66,

69, 81; '37 p. 78; ''38 p. 82; "'39 p. 136; ’41 p. 171, 185; '’42p.37, 41 ,
44. Tijdschr.

V. N. Ind. 'bb I p. 232. Ber. Utr. Z. Ver. '80 p. 1 ;
’87p. 43. Ned. Z. Tijdschr. IV p. 257.
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te zijn, op den koraalachtigen bodem bun strijd om het bestaan

voerden. De honger bleek ook hier herhaalde malen een scherp zwaard

,

doch niet scherp genoeg om de bewoners, die maar afwachtten dat

anderen hun vee kwamen koopen, met hunne praauwen zee te doen

kiezen. Doordat zij zoo weinig met de buitenwereld in aanraking

kwa nen, waren de Moaneezen, zoo men hier althans van beschaving

spreken mag, nog achterlijk by die van de reeds genoemde eik, en

terwijl er 136 afgoden vereerd werden, voerden de 7 negerijen ge-

durig met elkaar een meestal bloedigen strijd.

Niet minder dan 3 zendel. werden hier 7 Mei ’28 aan land gezet

nl. Verhaag, Ldijke en Höveker. De eerste werd al spoedig na zijne

komst bedlegerig, vertrok naar Timor en ging voor het Gen. ver-

loren '). De tweede *) deed zijn best met Höveker als vrede- en

schoolstichter op te treden, wat niet altijd met goed gevolg bekroond

werd, doch toen hij ter Conf. op Letty door het lot was aangewezen

om op dat eil. Heijmering blyvend bij te staan
,

verwisselde hij 23

Sept. ’29. Moa voor Saraai.

Zoo stond nu Höveker’) daar alleen, om er getuige van te zijn hoe

de Christel, en de afgodische partij elkaar, vooral in ’31, beoorloogden

waardoor natuurlyk de scholen verliepen en van evangeliseeren niet

veel komen kon. Zichtbaar door God bewaard, mocht hij toch op-

merken dat de Christenen beter hunne roeping begonnen te gevoelen

om zich ook aan de heidenen, op welke zij voorheen met genoeg

minachting neerzagen om hen niet tot zich te willen opheffen
,
te laten

gelegen liggen
,
terwijl enkele Hoofden

,
die de gruwelen der afgoderij

nu weder zoo naakt hadden zien te voorschijn treden, geneigdheid

') Jacob Verhaag, een 20 jarig schrijnwerker uit Kott. werd in Mei '23 tot het

onderwijs toegelaten en vertrok Oct. '26. Na zijn kort verblijf op Moa weer te Koe-

pang gekomen, geraakte hij daar in gezelschap van lieden die hem tot afleiding

waren zoodat hij in Febr. '30 ontslag vroeg en kreeg. Berouw gevoelende, wenschte

hij weer tot het Gen. in betrekking te treden doch nam intusschen de vrijheid, hij

was de eerste die zich dit veroorloofde, ongeroepen naar Rott. terug te keeren zoodat

men hier 5 Sept. '31 besluiten moest hem te laten voor hetgeen hij was. Vijftig jaar

later kwam van dezen gewezen zendel., als pred. aan de Kaap overleden, een portret

in benevens een legaat groot f 5072.53. E. A. '23 p. 36; '26 p. 303; ’31p. 98, 105,

108; '71 p. 3. Mndber. '71 p. 32.

") Willem Luijke, geb. te Amst. ,
bakker, werd op 24 jarigen leeftijd in Oct. '22

tot het onderwijs toegelaten en ging 15 Sept. '26 scheep. E. A. '22 p. 761 , 765;

'26 p. 295.

J. E. Höveker, geb. te Amst., kleermaker, werd 24 jaar oud in Oct. '22 tot

het onderwijs toegelaten en vertrok in Oct. '26. E. A. '22 p. 761 , 765; '26 p. 302.
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tot het Christendom begonnen te betoonen. Of de vruchten dezer

opwekking zóo openbaar werden, dat men er zich over verheugen

kon betwijfelen wij
,
en IIövekee bleef althans niet lang genoeg om

hierover te kunnen oordeeleu. Op Letty was 21 Apr. ’33 Conf. ge-

houden en men sprak over de zendingskas en de wijze waarop ook zij

daaruit, zoo het heette, verzorgd werden. Aangezien Heijmeking toen

eene schuld op die kas had van ƒ 3000 en geen rijst voor een half

iaar zenden kon, besloot men dit niet alleen aan het Hulpgen. te

Bat, mee te deelen, maar zond Hövekee er heen om alles toe te

lichten en op vast trakt. aan te dringen. Daar deze, vóór de ƒ 900

achterstallig trakt. der 6 zendel. benevens de f 2200 bijstand welke

hem eindelijk verschaft werd, binnen waren, nog al eenigen tijd te

Bat. vertoeven moest, liet hij zich overhalen om gedurende 2 jaar als

waarn. pred. naar Ternate te gaan opdat die gem. door het verlof aan

JuNGMiCHEL Verleend, geen schade zou lijden. Hoewel men hier van

oordeel was dat Hövekee, die beloofd had na zijne terugkomst van

Bat. naar Rotti te zullen gaan, , zijne instr. en roeping verre heeft

verzaakt” vond men toch geen oorzaak met hem af te breken maar

zocht de reden voor deze ontrouw mede in zijn voornemen om trouw

te beloven aan de dochter van den pastor loei ’).

In het voorjaar van ’34 kwam Dommees naar Moa, waar hem, om
zich te kunnen vestigen, ƒ 200 voor huis en scholen werden toegestaan.

Hij hield deze laatste nog al bijeen, en richtte zelfs enkele nieuwe

op
,
zoodat hij in ’t begin van ’38 niet minder dan 9 scholen met 425

leerl. had. Dommees hield goeden moed, al moest hij ook o. a. in ’36

de hulp van de brik Nautilus inroepen omdat allerlei kloppartijen met

groote verbittering gehouden, het vertoonen der vlag noodig maakten.

Ook toen in ’37 geen schip verscheen om hem van het noodige te

voorzien wist hij zich te redden en het volgend jaar herdenkende,

dat hij vóór 12 jaar uit Nederland vertrokken was
,
kon hij verklaren

;

niet gaarne derwaarts te willen terugkeeren. Moeilijke tijden braken

') Eerst in Ang. "46 achtte Höveker het tijd zich over dat verlaten der missie

te verontschuldigen. Hoewel hem in Febr. ’36 bericht was dat hij JIrt ’38 weer
bij de Timorsche zending in dienst moest zijn , hij bleef te Temate en toonde hoe

hij de gehoorzaamheid aan het Bestuur opvatte door in Nov. ’42 te melden dat

hij de betrekking welke men hem aanwijzen mocht zou aanvaarden zoo hij daaraan

„voor God en zijn geweten kon voldoen.” Geen wonder dat men hier den Inspector,

die hem in ’47 naar de Mineh. helpen wilde, verzocht te Bat. maar geen stappen te

doen hem van Ternate los te maken. E. A. ’36 p. 177; ’37 p. 264; ’38 p. 148; ’39

p. 68, 121; '40 p. 8; '43 p. 91; ’47 p. 48, 132, 1.54, 157.
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droogte, zoodat menschen en vee van gebrek omkwamen, en terwijl

aardschuddingen het leven onzeker maakten
,
vonden de negerijen goed

door onderlingen krijg de ellende nog te vermeerderen. De scholen

stonden vaak stil en hoewel het cijfer der z.g. Christenen tot ongeveer

500 geklommen was, het heidendom, versterkt door van Letty over-

gekomen drijvers, stak krachtig het hoofd op en berokkende Dommees

veel zorg. De tyd zijner aflossing begon echter te naderen. Reeds in

Juni ’38 had hij verklaard voor de vijfde of zesde maal van den rand

des grafs te zijn opgericht, van Aug.—Nov. ’40 lag hij weder gevaarlijk

ziek, maar in Apr. ’41 op nieuw nedergeworpen stond hij niet weer

op doch bezweek na een smartvol lijden den 14^®" Juli ’41.

Of het waar was wat Höveker in ’37 geliefde te beweeren, dat hij

de lieden „te veel laat timmeren en metselen”, kunnen we niet be-

oordeelen, maar daar het ons voorkomt, dat hij ook aan het Godsrijk

met yver gebouwd heeft, doet het ons leed dat over dezen „getrou-

wen en volhardenden arbeider” niet eens „opzettelijk”, gelijk in ’42

beloofd werd, in de geschriften van het Gen. gehandeld is. Aan zijne

wed. onttrok het Gen. zich niet, en 19 Apr. ’76 overleed deze ten

huize van haar schoonzoon Luijke ’).

Het noordelykste eiland van de Z.wester groep aan hetwelk wij ten

slotte nog een bezoek willen brengen is het bergachtige DuTTi/we, waar.

op eene bevolking van 1000 zielen ongeveer 250 Christenen geteld

werden. Dommees, dien we reeds op Kisser zagen beginnen, kreeg 27

Apr. ’29 ter Conf. verlof zich daarheen te begeven. Na er zijn goed

gebracht te hebben ging hij eerst naar Amboina om er buiten voor-

kennis van ’t Bestuur hier, doch onder goedkeuring van Le Bruijn

en Kam een huwelyk te sluiten, en na ’23 Febr. 30 weder van daar

vertrokken te zijn begon hij den arbeid, die allereerst hierin bestond,

dat hij een handje hielp om zijn huis, dat even als kerk en school

nog niet gereed was, bewoonbaar te maken. Een bezoek in de nege-

rijen en op 3 omliggende eilanden leverde weinig meer op dan beloften

hier, tegenstand elders. Dommees in ’31 zwaar krank geworden, kon,

dank zij het beleid zijner cordate vrouw Martha v, Rijswijk, 10 Nov.

*) E. A. '30 p. II; '32 p. 148, 153; '34 p. 349, 393; '35 p. 31; '36 p. 44; '37

p. 12, 171, 191; '38 p. 36, 172; '59 p. 76, 112; '40 p. 21; '41 p. 204, 211, 216—

228; '42 p. 48. Mndber. '30 p. 79; '31 p. 40, 150; '34 p. 3; '35 p. 144; '36 p. 123;

'39 p. 4; '40 p. 97; '42 p. 4
1 ;

'78 p. 20. Meded. IV^ p. 147; XXVIII p. 89
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nog naar Amboina ingescbeept worden, maar deze reis, die in den

regel slechts 4 dagen duurt, eischte eene mnd en na allerlei gevaren

ontkomen te zijn en vele avonturen gehad te hebben kwam hij eerst

9 Apr, ’32 op Damme terug. Aangezien hij 6 Mei d. a. v. aan boord

van een handelsvaartuig ging om op Letty wat proviand te halen

maar tot Nov. rondzwalken moest eer hij , na allerlei wederwaardig-

heden, Damme’s strand weder betreden mocht, begrijpt men licht,

dat er van den arbeid, in welken zijne vrouw zich mede niet onbetuigd

liet, zoo bijzonder veel niet gekomen was. „Voorspoed” zoo schrijft

Bar dan ook in Mei ’33 „is er op Damme in de zaak des Heeren

niet”, en eene Comm. van het Gouv. die er in Aug. van dat jaar de

belangen van het Christendom behartigde
,

leverde ook niet veel op.

Dewijl niet ontkend kon worden, dat het eil. al bijzonder ongunstig

lag om geregeld van levensmiddelen voorzien te worden, kreeg Dommers

van het Hulpgen. te Koepang in Pebr. ’34 „vrijvergunning” om naar

een ander meer in de buurt van Timor gelegen eil. te vertrekken.

Heijmering spoedig daarna ook Damme bezoekende, vond de bevolking

niet zoo ongunstig gestemd als Dommers haar beschreven had, maar

achtte het toch maar ’t best dezen mee te nemen naar Moa ten einde

te beproeven of het hem daar beter zou gaan ').

Dat noch op Moa, noch op een der andere van de Z. W. eil. een

meerdere zegen gevonden werd is uit het overzicht, dat wij van de

werkzaamheden der zendel. gaven genoegzaam gebleken, en, ’t mag
niet ontkend, we hebben hier met eene zending te doen die gelijk

reeds van verschillende zijden beweerd werd, als „mislukt” moet

worden beschouwd. De oorzaken hiervoor liggen deels op stoffelijk

deels op geestelijk gebied en we gaan ten slotte de voornaamste be-

knopt in ’t licht stellen.

Allereerst wijzen wij op het ongezond klimaat dezer eil. Het Hulp-

gen. op Timor met Le Bruijn aan ’t hoofd, moge bij het vestigen der

missie zeker te goeder trouw verzekerd hebben, dat deze eil. uit

het oogpunt van gezondheid niet behoefden onder te doen voor de

Mineh. en sommige zendel. mogen iets genoten hebben dat op een

goede gezondheid althans geleek, voor den vreemdeling hield een

kwaadaardige koorts zóóveel pijlen gereed, dat men daar wel had

>) E. A. ’34 p. 305, 309, 391, 393. Mndber. ’30 p. 35, 77; ’3I p. 84; ’78 p. 44 ,

60. Meded. XXX p. 129 en het Vliegend blaadje „Een zeereisje vol wedenvaardig-
heden”, in '83 verschenen.
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kunnen doen wat de Comp. oudtyds met de soldaten voor Indië deed

:

van het gedurende den overtocht verdiende trakt.ƒ 6 voor een doodkist

afhouden. Niet slechts Wiënkotter en vrouw vonden er spoedig hun

graf, ook Holtz verloor er zijne vrouw, Luijke de zijne en 3

kinderen. Bar zag er een kind sterven, en ten leste overleed nog

Dommers. Zij die er het leven afbrachten lagen soms mndeu achtereen

ziek en werden dus veelvuldig belet om, tusschen de koortsbuien

door, hun werk blijmoedig te verrichten.

Verder waren die eilanden, omdat door het te veel kappen van

hoornen de stormen vrijen toegang hadden
,
in den regel onvruchtbaar

,

en, daar ook de bijenteelt vernield was, arm. Gedurende den tijd

dat onze zendel. er toefden heeft er 5 keer, nu eens door langdurige

droogte, dan weer door te veel regen hongersnood geheerscht, en als men

zich dan behelpen moest met bedorven water, naar de bosschen vlood

om al wat eetbaar was op te zoeken, moeders wilde boomvruchten aten

die hare zuigelingen bij menigte deden sterven, en, gelijk Luijke

het in ’40 uitdrukt, ,zoo mager was geworden dat velen als levende

geraamten daarhenen zweefden”, dan begrypt men allicht dat derge-

Ijjke toestanden, welke heidensche priesters zoo gaarne aan den toorn

der góden over het verlaten van den ouden godsd. toeschreven, bij

velen wrevel wekte tegen de zendel. En ook zoover zulks niet het

geval was, werkte het toch, omdat men aldoor er op uit moest om
voedsel te zoeken, nadeelig op kerk- en schoolbezoek, terwijl, wat

dit laatste betreft vele ouders te arm waren om de luttele kosten

van eenig kleed ’t welk de naaktheid der kinderen kon dekken
,
goed

te maken.

Ware er nu nog maar kans op geweest, om, hoe ongeregeld ook,

eene geregelde gemeenschap met Timor, Banda of Amboina te onder-

houden, aan al die ellende hadde men nog, tot op zekere hoogte,

het hoofd kunnen bieden, maar, en zietdaar een nieuwe bron van

ellende: die eil. waren ioo afgelegen. Aan de straat voor het wereld-

verkeer, later met het oog op Australië geopend, lagen de Z.W.eil.

toen nog niet, en er kwam dus niemand die er niet bepaald wezen

moest. Toen Bar op Kisser, in Apr. ’28 tot zijne verbazing Dommers

zag landen stond hy „als wezenloos” te kijken want in de 2'/-2 jaar

welke hij daar had doorgebracht ontving hij nog wel eens een brief

van een der eik, maar uit Europa vernam hij niets, en trakt., ’t zy

in den vorm van geld ’t zy in dien van naturalia, was hem niet

toegekomen. Welke ervaringen hij en anderen op dat gebied later

nog hadden verhaalden wij reeds. Als wy hier nog by voegen dat de
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dood van le Bruijn te Koepang eerst ruim 10 maanden later op het

zoo nabij gelegen Letty bekend werd, dan begrijpt men wel dat zeker

reiziger die in Juli ’34 voor Kisser kwam met bevreemding vroeg:

wonen daar mensclien? ook wel dat een batavia’s pred. in hetzelfde

jaar een verblijf op die eil. met volstrekt bannissement vergelijken kon,

maar niet hoe het gebeuren kon dat de quaestie der „gemeenschap” bij

het oprichten dezer zending zoo weinig gewicht in de schaal heeft

geworpen. Of zullen wij met de Comm. die 2 Mei ’31 hier over het

versterken dier missie verslag uitbracht zeggen: dat dit nadeel „mis-

schien meer dan opgewogen” wordt door „een met hetzelve nauw

verbonden voordeel”, hierin bestaande dat er nu ook geen Europeanen

kwamen om het werk te bederven? Liever niet, want al moet helaas

!

erkend dat op menig zendingsgebied de Europeaan de doode vlieg is

aan welke door den Prediker (10 : 1) zulk een noodlottige werking

werd toegekend, we achten zulk redeneeren een sprong van stoffelijk

op zedelijk gebied waardoor geen enkel bezwaar wordt opgeheven,

maar waarbij ook vergeten wordt hoe bij al het kwaad dat Japhet

in Sem’s en Cham’s tenten heeft aangericht, er toch ook veel goeds

door hem is tot stand gebracht.

Met name geldt dit van het laatste bezwaar waardoor o. i. die

zending, uitwendig althans gedrukt werd nl. : de regeeringloosheid.

Toen in ’16 de Res. overleed kreeg hy geen opvolger en de luttele

bezetting die hier en daar nog in de fortjes lag verdween insgelijks.

Op die eil. waar, naar het getuigenis van Luijke, „geen plek gevonden

wordt waarop niet onderscheidene personen aanspraak maken”, deed

sedert dien tijd ieder wat goed was in zijn oogen of waartoe zijne

overmacht hem in staat stelde, zoodat op de Conf. van Apr. ’32 de

zendel. zich dan ook beklaagden over de „volstrekte regeeringloosheid.”

Zij verzochten der Keg. dringend toch van tijd tot tijd eene Comm,
te zenden „ter regeling der vervallene zaken, handhaving van het

gezag der Opperhoofden, straf der boosdoeners en aanmoediging der

goeden.” Een paar malen zijn er dan ook zulke ambten, geweest „die

echter niet veel sporen van hun bezoek hebben nagelaten” en of-

schoon de in die wateren kruisende brik Nautilus nu en dan de vlag

eens liet zien en zelfs in ’36 en ’39 op Letty zich aan een weerbars-

tigen en aan een goedgezinden Awrangkaia (regent) niet onbetuigd

liet, het was een tijdelijk ingrijpen ’t welk op den duur weinig gaf.

Den een of anderen woesteling behoefde het maar te gelukken om,

zooals in ’40 aan zekeren Karolis op Moa, enkele negerijen aan zich

te onderwerpen en „alles vreest voor hem en moet zich naar zijne

KRüijp, Geschied. Ned. Z. Gen. 15
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luimen schikken”. Geen wonder dat Dommees sprak van ,eene zooge-

naamde Regering” en daarin een der twee hoofdoorzaken van het

mislukken der zending zocht, en Luijke, in ’39 antwoord gevende op

de vraag: Wat er buiten de Ev. pred. wel gedaan zou kunnen worden

om van die eil. in het koloniaal belang partij te trekken? op veel en

velerlei wees, maar als eerste voorwaarde stelt , een van buiten komend

en bestendig aldaar aanwezig gezag”; dit, zoo zegt hij, ,zou zeker

binnen weinige jaren eene verandering ten goede teweeg brengen.”

Na op 4 oorzaken van stoffelijken aard die de door ons besproken

zending ondermijnden, gewezen te hebben, gaan we thans zien welke

beletselen van geestelijken aard haar in den weg stonden.

Zullen we hiertoe ook brengen de moeilijkheid der taal?

’t Is niet te ontkennen dat men op de Z.W.eil. zich met Mal. alleen

niet redden kon daar de meeste eil. hun eigen volkstaal hadden. Maar

dit bezwaar drukt ook op andere zendingsvelden b.v. N. Celebes en

Java, waar men behalve het Mal. ook Alfoersch en Javaansch zich

eigen moest maken. Of de volkstaal hier nu byzonder moeilijk bleek,

mede omdat er nog niets vóórgewerkt was, durven we niet zeggen,

maar zeker is dat het leeren er van inspanning kostte. Heijmeeing en

Luijke melden wel dat zy na verloop van 2 jaar in ’t Lettineesch

preekten, ja laatstgenoemde liet er zelfs iets in drukken en vervaar-

digde er ,een schriftelyk werk” over dat hij op zijn ouden dag aan

den naar Serwaroe op reis zijnden hulppred. Rinnooij ten geschenke

gaf, maar of zij het er ver in gebracht hebban is ons onbekend. Hoe

dit zy, gemakkelijk scheen de taal niet te wezen, want Luijke is

over zijne zegepralen op dat gebied even blij als over het uitkomen

zijner verloofde, en Bae bekent eerlijk dat hij, na 12 jaar onder zijn

volk verkeerd te hebben
,
de landstaal niet genoeg machtig was gewor-

den om met de Kisseranen te kunnen spreken.

Maar waren ook de zendel. hier toe in staat geweest, de vraag

blijft of hun arbeid er veel beter door geslaagd zou zijn, want,

en zietdaar de voornaamste geestelijke oorzaak der mislukking : er

heerschte omtrent het Christendom eene groote dwaling op de Z.W.eil.

We zeiden reeds vroeger: dat onder de Comp. de heidenen daar ge-

doopt en tot Christenen „verklaard werden.” In die dagen was aan

den Christennaam iets voornaams verbonden; men behoorde dan tot

eene kaste die zich vrij wat boven den grooten hoop verheven achtte.

Die tot haar behooren, zegt Luijke, „gedoogen zelden dat iemand van

de geringste (kaste) in kerk, school of huis tot den zendel. komt om

door hem onderwezen tc worden.” Door geschikt onderwijs had men
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weinig kunnen doen om aan de zedelijke eischen van het Christendom

ingang te verschaffen, en als een pred. op bezoek kwam werd er

gedoopt, Avondmaal bediend, en getrouwd. Deze ging heen, om
wie weet na hoe langen tijd terug te komen. Toen Kam eindelijk op

zijn beurt in ’23 die eil. bezocht doopte hij een 1500 volwassenen en

kinderen onder welke, om maar iets te noemen, er zich 120 bevonden

van de eilanden Sermatta, waar niemand zelfs der oudste lieden zich

herinneren kon ,dat ooit een zendel. of onderwijzer geweest was”.

Bovendien bevestigde hij nog 19 paren in den huwelijken staat ,en

deelde dezen en allen nog eenig Ev. onderwijs mede, ter hunner

meerdere bevestiging in alle Christelijke gezindheden.”

Het moet erkend: er werd vrij wat land overstroomd, maar zoo

hier en daar ook al een kluit was doorweekt, geen enkele dam werd

weggespoeld en terwijl het heidendom met zijne feesten er den toon

aangaf, dachten de z. g. Christenen niet eens aan onthouding. Daar

kwamen nu de zendel., niet maar om hen te bezoeken maar onder

hen te wonen, en ziende hoe het er toeging stelden zij niet slechts

de eischen die de godsd. aan het leven deed ernstig voor oogen,

maar zij werden uiterst voorzichtig met het toedienen van den Doop.

Voor kinderen uit heid. gezinnen eischten zij door doopgetuigen

eenigen waarborg dat er, aan wat daar nog christel. opvoeding heeten

mocht, althans tot op zekere hoogte zou voldaan worden, en bij vol-

wassenen bedacht men zich lang. Bar die na negenjarig verblijf nog

slechts 23 volwassenen gedoopt zou hebben, verklaarde in ’37 dat hij

zelden doopte „want deze lieden wilden niets leeren als het Gebed

des Heeren en de 12 Geloofsart.” wat hem te weinig voorkwam,

„vooral niet daar het hen slechts om den naam en niet om de be-

keering te doen is.” Op Letty doopte Luijke in 7 jaar 6 volwassenen

en daar ook de andere br. scherp toezagen, was men erg teleurge-

steld. Gaandeweg nam dan ook hunne ingenomenheid met die Ev.

boden af, en waar deze voortgingen behalve op de rechten ook op

de plichten van den Christen te wijzen daar wekte zulks weerzin en

verlokte hen deze lastige lieden, die maar weinig uiterlijk aanzien

vertoonden ja dikwerf gebrek leden, zóo den voet dwars te zetten dat

zy eindelyk heengingen.

Ten jare ’41 werd hun wensch vervuld. Reeds in Apr. had Bar
Kisser voor goed verlaten, in Juli overleed Dommers op Moa, uit

Ambon kwam bericht dat noch van daar noch van Koepang op ge-

regelde verzorging te rekenen viel, en toen in Aug. een chineesch

kapitein de wed. Dommers 'met hare dochter op Letty bracht, gingen

15 *
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Lüijke en Holtz met dezen een contract aan om voor ƒ 600 het vijf-

tal personen dat nog tot de zending behoorde aan boord te nemen.

Den 30®*^®" Aug. geschiedde zulks en de ongeveer 1500 Christenen op

de Z.W.eil. aan hun lot overlatende, kwamen zy 5 Sept. te Ambon
waar zij door Bar vriendelijk ontvangen werden.

Zoo was dan nu geschied wat reeds 10 jaar vroeger hier ernstig

overwogen was. Toen echter achtte men zich geroepen
,
om

,
naarmate

op die eil. in vroeger dagen ,meer bedorven is door ons eigen volk

bij het opnemen van bijgeloovige en zedelooze heidenen in de gem.

van onzen Heer, des te meer „met de meeste volharding pogingen

tot de invoering van een echt en hartelijk Christendom op deze eil.

aan te wenden.” De wensch op die verg. geuit „of het Gode behagen

mogt door onzen arbeid dien misslag te herstellen” is niet vervuld,

maar daaruit volgt nog niet dat alle arbeid te vergeefs is geweest.

Wat de zeden aangaat daarop had de zending goeden invloed.

Op Moa mocht het Höveker reeds in ’32 gelukken het dooden van

z.g. toovenaars tegen te gaan. De Lettineezen, zoo gewoon op Wetter

koppen te gaan snellen ten einde door bloedige schedels de wraak

hunner afgoden te stillen
,

lieten dat na en vergenoegden zich in

plaats daarvan kokosnoten met geitenbloed besproeid, op de altaren

te leggen, en al schryft Holtz dit ook toe aan vrees voor het Gouv.

de zendel. die er op toezag en tegen waarschuwde zal er ook wel

eenigen invloed op gehad hebben, terwyl het mede een goed teeken

was, dat, al eigende men zich in 76 ook het bruikbare van een daar

gestrand kolenschip toe, de bemanning toch verpleegd werd, iets wat

op oostelijker gelegen eil. denkelijk niet zou geschied zijn. Ook Lüijke

verhaalt, dat zoowel bij geboorten als by overlijden allerlei afgodische

plechtigheden achterwege werden gelaten
,
ook omdat Christenen

weigerden er aan mee te doen en ze zoo tot op zekere hoogte onmo-

gelyk maakten, terwijl het te keer gaan van leven in wilden echt op

het maats, leven hier en daar goeden invloed begon te vertoonen.

Voorts ontbrak het mede niet aan bewijzen voor een „echt en hartelijk

Christendom”. Onder de Moaneezen begonnen reeds in ’32 enkelen

„iets van het wezen der godsd. te verstaan”. Bar op Kisser verklaarde

in ’35 vry tevreden te zijn over de opkomst in kerk en school, hij

mocht zich verheugen over de liefde die de Kisseranen hem toedroegen

,

verklaarde toen nog even blijde te zijn om zijne krachten in den dienst

des Heeren te besteden als toen hij er aankwam, en waagde zelfs

den uitroep: „Ja, het bolwerk der afgoderij begint te waggelen”.

Holtz mocht reeds in ’39 „een groot onderscheid waarnemen tusschen
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de Christenen en de heidenen, roemde erin, dat vele nieuwe lidmaten

aan talrijke verzoekingen zegevierend weerstand boden , en nam in ’40

met blijdschap waar, dat er zijn die niet bij menschen maar bij den

Heer hulp zochten, en ,welken de vertroosting van het Ev. dierbaarder

is dan alle wereldsche voordeelen”. Voegen we hier nog bij
,

dat

Luijke telkens op personen kon wijzen, we noemen slechts Daniël

WoEuwE en zijne vrouw Suzanna, die vooral door hun gedrag toonden

dat Christus hun leven was, dan blijkt hieruit genoegzaam, dat ook

in deze zending het Ev. toch eenige kracht betoond heeft.

Het verwondert ons dan ook niet in ’49 van Heijmering te ver-

nemen, dat hij bij herhaling „smeekschriften” ontving ten einde het

Gen. te verzoeken de Christenen aldaar niet te vergeten, dat Teffer

in ’61 onder de Lettineezen er velen vond van wie hij getuigen kon:

„Het Woord Gods, dat hen voor 20 jaren bescheen, is nog een licht

op hun pad”, en evenmin, dat de van N. Guinea komende gosznersche

zendel. Jaesrich in Mrt ’66 door datzelfde volk met groote blijdschap

ontvangen werd. Hoe deze het daar op den duur zou gehad hebben

valt moeilijk te zeggen, daar de dood hem, na slechts 8 keer gepredikt

te hebben
,
wegrukte

,
maar te loochenen valt het niet ,

dat het Chris-

tendom op die eil. een zwaren strijd te voeren heeft vooral tegen het

Islamisme ’t welk met navolgenswaardigen ijver door de meeste han-

delaren aangeprezen en verbreid wordt. In ’46 deed Dr. Van Hoëvell ')

reeds den voorslag eene Vereen, te stichten ten einde ook de daar

met ondergang bedreigde Christengem. te hulp te komen, en in ’55

toen hij in het Tijdschrift van N. Indi'é andermaal een art. van een

zendel. over deze eil. had opgenomen, verklaarde hij het daarin mede-

gedeelde „niet zonder droefheid en ontroering” vernomen te hebben.

Ook pred. die, zooals in ’76 en ’77 C. W. Schoorel en in ’81 H.

Knottnerus, daar een bezoek brachten en zelfs een ambtenaar als de

kontroleur Stormer, die in ’79 zijn reisverhaal gaf, wezen op het

ernstige van den toestand, want huwelijken tusschen Moh. en Chris-

tenen behoorden vooral sedert 75 ,
niet meer tot de zeldzaamheden. Het

Gouv.
,

eindelijk begrijpende welk gevaar in den steeds toenemenden

invloed van de Halve maan voor eigen gezag gelegen was, trok dan
ook op de begroeting eene som uit voor een hulppred. Eerst in 79
werd de rij geopend door den oud-zendel. der Utr. Z. Ver. N. Rinnooij

die op Letty geplaatst werd.

Of het der Prot. Kerk in N. Ind. gelukken zal door hare arbeiders

') In zijn De Bijbel in Indië
,
Bat. ’46 p. 24.
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den ondergang van de gem. daar te voorkomen valt moeilijk te zeggen

,

maar een zendel. op Savoe, die er dus iets van weten kon, schreef

nog in Mrt. ’83, dat de Christenen aldaar zich ,al struikelende en

vallende, toch staande hebben gehouden tot op dezen dag en er

alzoo het Moham. hebben gekeerd”. Als op dat „luctor” onder Gods

zegen nog eens het „emergo” volgen mag, wie durft dan, denkende

aan de spreuk uit Joh. IV : 37, nog spreken van eene , mislukte”

zending?

Hieruit echter het gevolg te trekken
,

dat men op de bekende

samenkomst te Ambon verstandig handelde aan dien onherbergzamen

hoek de voorkeur te geven boven de Mineh. zou verkeerd zijn, want

het komt ons voor dat de Z. W. eil. aan eene zending kwamen op

dezelfde wijze als de rotsklomp waar zij een aanvang nam aan zyn

naam gekomen is
,

nl. bij vergissing. Een scheepskapitein
,
zoo ver-

haalt men, landde bij het eil. Jetawawa (geiten eiland) en aan een

inboorling vragende hoe het heette, gaf deze, meenende dat het stuk

strand waar het schip lag bedoeld werd, ten antwoord: Kisser. De

kapitein ontdekte de vergissing niet en het eil. kreeg een nieuwen

naam. Evenzoo ging het de pred. en ambten, die op deze eil. een bezoek

brachten. Velen der opgezetenen wilden gaarne vrienden van het

Gouv. of gelijk dat, more majorum, bij hen heet, van de Comp. zyn,

want daaraan waren, zoo zij meenden, enkele voorrechten, al waren

het ook maar denkbeeldige, verbonden. Maar om dit te kunnen zijn

moesten zij immers Christenen heeten en dus gedoopt zijn. Kwam er

nu een leeraar op bezoek men ontving hem met geestdrift, ging ter

kerk en ten Avondmaal, bracht kinderen ten Doop en betoonde zich

zeer ingenonien met het Christendom. Natuurlijk begrepen die be-

zoekers wel, dat niet alles goud was dat blonk, maar vergisten zich

toch door er nog eenige, in elk geval, te groote waarde aan toe te

kennen. Terecht werd dan ook hier reeds in ’30 met het oog op die

bezoekers verzekerd: ,Men heeft pligtpleging te veel voor ernst en

den schijn voor het wezen aangezien.” Zoo kwam het dat Le Bruijn

en Kam voor de oprichting dier zending in het krijt konden treden

maar zoo laatstgenoemde beslist geweten hadde, dat er van een eigen

vaartuig ter verzorging, niets komen kon, we durven gerust ver-

zekeren : hij zou zich niet aan de zijde der timorsche broeders geschaard

hebben, want hij wist bij ervaring welk eene belangrijke rol de ver-

keerswegen ter zee in den Ind. Archipel spelen. Vooral aan het

ontbreken van deze en de regeeringloosheid die er het gevolg van

was moet de treurige afloop van de zending op de Z. W. eil. toege-
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schreven worden. Sedert in ’49 het trage zeilschip op Java’s noordkust

een mededinger kreeg in de vlugge stoomboot, in ’52 eene metgouv.

geld gesteunde maats, den pakketdienst uitbreidde en in ’56 de lijn

Timor-Koepang in het traject werd opgenomen wordt het mogelijk

op de Z. W. eil. een werk voort te zetten, dat in ’41 onder zulke

smartvolle herinneringen moest worden opgegeven ^).

D. Kleinere zendingsrelden.

HOOFDSTUK XIX.

VÓOK-INDIÉ.

Zoowel op de kust van Koromandel, waar volgens de legende de

apostel Thomas het Christendom zou gebracht hebben, als aan een

der mondingsarmen van den geheimzinnigen Ganges, werden in den

aanvang der 17*^® eeuw verschillende handelskantoren opgericht. Al

stonden deze in laatstgenoemd land ook sedert 1759 onder britsch toe-

zicht, de handel in salpeter en helaas! ook in opium was nog winst-

gevend genoeg geweest om ook die bezittingen, gelijk men placht te

zeggen in „Indië om de West” gelegen, uit kracht der Conventie

van T4 met blijdschap onder Ned. gezag te zien terngkeeren. Medio

Sept. ’17 werden dan ook Chinsura, Kalkapoer benevens andere plaatsen

in Bengalen, en uit. Mrt ’18 Palliacatte, Sadras enz. op de kust von

Koromandel aan onzen Commissaris overgedragen. Dat men zich op

dit zoo uitgestrekt terrein zou willen wagen kon verwacht worden,

want reeds ter Jaarverg. van ’07 was eene comm. benoemd om
over eene zending op het vasteland van Indië te rapporteeren

,
doch

de Mndverg. aan welke de zaak werd overgelaten, kon niets doen,

omdat het voornaamste wat men er voor noodig had ontbrak nl.

zendelingen. In het jaar ’20 was men, wat dit laatste betreft
,
er beter

*) E. A. ’.30 p. 10; ’3l p. 85, 86, 88; ’33 p. 275; ’35 p. 4, 7; ’37 p. 172; ’38 p.

171, 189; ’40 p. 281 , 287; ’41 p. 180, 184, 188, 220, 225; ’42 p. 49; ’49 p. 131;

’83 p. 186. Mndber. ’27 p. 25, 28; ’31 p. 149; '34 p. 57, 66, 187, 191 ;
'36 p. 36;

’37 p. 25; '38 p. 90; '39 p. 42; '41 p. 173, 180, 184, 188, 191; '42 p. 46; ’62 p.

27; '76 p. 42; ’77 p. 19, 58; '78 p. 22; '82 p. 190; '88 p. 93. Meded. IV p. 138.

XX p. 247; XXII p. 9; XXVIII p. 71, 166. Ber. Utr. Z. Ver. '67 p. 8. Ev. Miss.

Mag. ’36 S. 175. Tijdschr. v. N. Indië '55 I p. 353, 359.



aan toe en het kostte R. J. Vos, een hier vertoevend geneesheer uit

Calcutta, met wien men reeds in ’18 en ’19 over die streken gehandeld

had, dan ook niet veel moeite de Jaarverg. van ’20 tot eene zending

naar Chinsurah te doen besluiten. Of men toen wist
,
dat daar

,
dank

zij den arbeid der eng. Gen. wel gelegenheid was godsd. onderwijs

te ontvangen laten we maar in ’t midden, en volgen Dr. Vos, die,

met blijdschap gebruik makende van het verlof, naar Berkel ging om
te zien of hij daar geschikte jongelieden vinden kon.

Zijn oog viel op de kweekel. Lacroix en Kindlinger en deze ver-

klaarden zich bereid. Opdat zij met Dr. Vos, die spoedig vertrok,

konden reizen, werden zij 7 Aug. ’20 voor Bengalen aangewezen, 4

dagen later door de H. Comm. geordend als , leeraars onder de Hei-

denen”, en nadat aan bewindhebbers der eng. O. I. Comp. waarborg

gegeven was dat zij te Calcutta niet te hunnen laste zouden komen,

scheepten zij zich 1 Oct. ’20 te Portsmouth in op den , Prins Blücher”

welks kapitein ,voor derzelver „Vragt en Onderhoud gedurende de

Reis”, bij „moderatie gesteld heeft, 110 Guinees voor ieder persoon”.

Hun reisgezel Vos had voor de afreis een stuk ontvangen in 9

art. vervat waarbij hij, benevens de heer Herklots te Chinsurah ge-

machtigd werden om voor die stad en nabijgelegen plaatsen de oprichting

van een Hulpgen. voor te bereiden opdat dit, met het oog op de

plaatselijke omstandigheden, maatregelen zou nemen: dat het groote

doel, nl. de voortplanting van het ware Christendom, daar bevorderd

zou worden. Sprak dit stuk alleen van „Indostan”, Vos begreep terecht,

dat zoo in Dekan hulp noodig was ook daar wel zou mogen gearbeid

worden en hij liet dus te Palliacatte op de kust van Koromandel een

zijner reisgenooten achter. Hierop werd, toen hij in Febr. ’21 te Madras

landde, aangedrongen door de zendel. van het Lond. gen.
,
die, aangezien

Palliacatte op 4000 inwoners 250 Christenen (Malabaren, Portugeezen

en Nederlanders) telde, juist van plan waren zich hun lot aan te

trekken , maar toch begrepen
,
dat in eene onder ned. bestuur staande

stad een van daar uitgezonden prediker beter op zijne plaats zou zijn

dan een vreemdeling. Dewijl bij onderzoek bleek dat deze gem. groote

begeerte had naar een voorganger die wat meer kon doen dan de

malabaarsche voorlezer met wien men zich behelpen moest, besloot

Dr. Vos, Kindlinger ‘), die er genoegen mee nam, daar te laten. De

*) JoHANNES Kindlinger geb. te Enzenkirchen (Oostenrijk) werd van ’16—-’IS te

Bazel opgeleid en in Nov. ’20, 27 jaar oud, te Berkel opgenomen. Hij vertrok naar

Londen 30 Ang ’20 en zeilde primo Oct. d. a. v. uit. E. A. ’18 p. 429, 453; ’20

p. 568. Mndber. ’21 p. 101.



233

vraag die hier ten gevolge van corresp. met het eng. Gen. gerezen was of

men ook naar Palliacatte Ev. boden zou zenden en die op de Jaarverg.

van ’21 zou behandeld worden, was dus, eer zij toestemmend beant-

woord kon worden, feitelijk opgelost door de plaatsing van Kindlinger.

Het werk, dat deze daar 2 Mrt ’21 aanvaarde, was juist niet gemak-

kelijk, want Portugeesch en Tamulsch moesten worden aangeleerd en

waar hij deze laatste taal, na er een jaar mee , geworsteld” te hebben

reeds genoegzaam machtig was om enkele liturgische handelingen te

kunnen verrichten, gaf hem dit ook gelegenheid zich op het onderwijs

toe te leggen, omdat de gem.
,

in welke hij reeds het eerste jaar

16 lidmaten aannam, voor een deel zeer arm was. Dewijl de eng.

zendel. velen
,
die ter wille van hun overgang uit de kaste en dus ook

uit de broodwinning gestooten waren, met geld bijstonden, was hij

genoodzaakt te Madras eene collecte te gaan houden die eene goede

600 ropijen opbracht. De school met het daarbij behoorende huis

welke hij hiervoor bouwde was het eerste eigendom ’t welk het Gen. op

het vasteland van Indië verwierf, en toen die school in Sept. ’23 al

een 80 leerl. telde, begreep het Hulpgenootschap dat van het tweetal

in Juni ’23 aangekomen zendel., Irion ') bij Kindlinger behoorde te

blijven, zoodat deze dan ook 43 Oct. ’23 naar hier schreef met het

leeren der taal begonnen te zijn.

De beide mannen
,
die het voorrecht hadden in het voorjaar van ’25

een huwelijk te sluiten met vrouwen die de taal des lands kenden en

een hart hadden voor de verbreiding des Christendoms *)
,
deden wat

zij konden om ook door het oprichten van meisjesscholen licht te

doen opgaan, maar hoewel het bleek dat allerlei vooroordeelen het

, bijna onoverkomelijke” begonnen te verliezen, zoodat men wat toegang

kreeg tot de inl.
,
toch moest geklaagd: het leven veler Christenen is

zulk eene slechte aanbeveling voor het Godsrijk, dat de Moham. van

oordeel kunnen zijn „dat het weinig voortreffelijks biedt”. Een Zend.huis,

met 3 scholen tot een flink geheel vereenigd, waaraan ruime pleinen

1) Joh. Ludwig Irion, geb. te Alpitsbock (Wurtcmberg), werd sedert ’1 6 te Bazel

opgeleid, vertrok, na van Nov. ’I8—Nov. ’22 te Berkel en Rott. vertoefd te hebben,

den eden van laatstgenoemde mnd naar Engeland en zeilde 18 Bec. d.a.v.
, 29 jaar

oud, uit. E. A. ’18 p. 419, 429; ’22 p. 774, 779. Mndber. ’23 p. 144.

We noemden deze huwelijken een voorrecht, want omstreeks ’22 schreef Kind-

LiNOER aan Kam te Berkel dat hij te Palliacatte „geen voorwerp kent, hetwelk hem
voor zijne zendelingsbetrekking geschikt is

,
en daarom naar de br. te Bazel ge-

schreven had, hoe deze over die zaak dachten, en of er aldaar eene Persone te vin-

den was, die genegenheid er toe zoude hebben, welke hij alsdan zoude ontvangen

als een geschenk des Heeren.” E. A. ’22 p. 736.
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en tuinen niet ontbraken, gaf sedert ’25 gelegenheid behalve de

nederl. en portug. ook de tamulsche jeugd te onderwijzen. Ofschoon

de zendel. er zich op toelegden geen aanstoot te geven toch beviel

het vele Tamulers, natuurlijk op andere gronden dan wij daarvoor

zouden aanvoeren, volstrekt niet dat de schoolgebeden eindigden met

de uitdrukking ,om Christus’ wil”. Zij zagen daarin den toeleg om
hunne kinderen afvallig te maken van den godsd. der vaderen. In

hoever het den zendel. gelukt is dit werkelijk te doen, hebben wij

niet te verhalen, want omstandigheden, op welke wy later wijzen,

brachten hen er toe afvallig te worden van het Gen. zoodat hun

verdere arbeid op eene plaats waar 80 lidmaten onder 5 of 6000

i\Ioh. en heidenen woonden
,
buiten onzen gezichtskring valt *).

Of het aan Vos of Lacroix *) lag dat deze laatste ook niet te Pal-

liacatte achterbleef kunnen we moeilijk zeggen, maar beiden vervolgden

3 Mrt ’21 hunne reis naar Chinsurah 10 uur boven Calcutta gelegen

waar zij 21 Mrt aankwamen. De innemende en begaafde Zwitser

maakte in den kring der europ. familiën een allergunstigsten indruk

en vond vooral in den Res. Overbeek, die, blijkens een schrijven aan

Bestuurders, van oordeel was dat ,de Vader van het Heelal het

geluk van allen wil” een zoo gewaardeerden beschermer, dat het

Hulpgen. te Bat. hem later „als een blijk van eerbied en dankbaar-

heid” de Bijbelvertaling van v. u. Palm vereerde. Opdat de zendel.

kosteloos kon wonen liet hij een der regeeringsbureaux voor hem

ontruimen en om hem op gelijke wijze gelegenheid te schenken de

bengaalsche jeugd te onderrichten gaf hij hem, die reeds buiten de

stad eene school had, eene der vele gouv.scholen in gebruik, terwijl

het zeker niet buiten hem omging dat later de G-G. 50 ropijen per

mnd toestond, opdat in eene derde school ruim 100 knapen kosteloos

1) E. A. ’19 p. 493; ’20 p. 543, 548, 550, 568, 575; ’21 p. 581 , 649; ’22p. 738;

’24 p. 101; ’25 p. 195; ’26 p. 91 , 235. Handel. ’20 p. 12, 112; ’21 p. 9, 86; ’22

p. 69; ’25 p. 46. Mndber. ’20 p. 245, 248; ’21 p. 204; ’22 p. 42; ’23 p. 112, 119;

*24 p. 121 , 253; ’26 p. 92, 180; ’27 p. 100, 150; ’28 p. 17. Ev. Miss. Mag. ’62

S. 332. .J. J. Meinsma, Gesch. v. d. N. O. Ind. Bezitt., Delft ’72 I p. 191; II p.

130, 140.

Alphoxse Fban^ois Lacroix, geb. te Lignières bij Neuchatel, of, volgens

anderen te Kenenburg, verd, 17 jaaroud, privaatdocent bij eene christ. fam. te Amst.,

gaf zich in ’18 voor de zending aan, werd 1 Febr. ’19 aangenomen en te Berkel

geplaatst waar hij tevens onderwijs gaf. Reis, als van Kindlikger. E. A. ’18 p.

454; ’19 p. 460. Mndber. ’60 p. 49. Ev. Miss. Mag. ’59. S. 478; ’62 S. 3, 325.
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onderwijs konden ontvangen ‘), Ook een meisjesschool onder toezicht

van vrouwen werd in ’23 opgericht en toen Lacroix in ’25 in eene

dochter van den heer Herklots eene vrouw vond van welke het

Hulpgen. meende te mogen verklaren, dat zij ,alle hoedanigheden

bezit welke in eene zendelingszuster kunnen gevonden worden”, liet

deze zich op dit gebied niet onbetuigd.

Bij dat al ging onze zendeling niet op in schoolzaken, maar be-

schouwde het prediken ,als den wichtigsten tak van zijn arbeid”. De

nederl. en eng. gem. zagen hem vaak voor zich optreden; ,wegens

het diep zedenbederf waarin zij verzonken zijn” verzamelde hij reeds

in ’23 een aantal Roomschen in zyne woning, maar vooral onder de

heid. zocht hy zich nuttig te maken. De man die tot aller verbazing

reeds een goed jaar na zijne komst in het Bengaalsch kon preeken,

nam, gespoord door de vele heid. gruwelen aan welke ook hij helaas

!

geen perken kon stellen, ijverig deel aan de straatprediking waarin

eng. ambtgenooten zoo gezegend waren, maar waarbij het hem, die

nooit verlegen was om snedige antwoorden, pikante toespelingen of

boeiende verhalen aan de eigen literatuur des volks ontleend
,
bovenal

gelukte de schare mede te slepen. Toch trof het hem dat velen des-

niettemin telkens spijtig heengingen, niet als hij hun wees op hun

onzedelyk leven en hen deswege als schuldig en strafwaardig voor

God voorstelde, maar dan juist als hij hen sprak van verlossing door

een gekruisten Zaligmaker, alleen uit genade. Trots die vijandschap

tegen het kruis was hij evenwel van oordeel: dat de kennis der

waarheid zich wijd en zijd verspreidde en men zich groote dingen

voor de toekomst beloven mocht. Toen hij in Sept. ’26 deze hoop

uitsprak stond hij mede voor de keus; het Gen. ’t welk hij zeer lief

had te blijven dienen, maar dan Indië waar hij zich zoo te huis

gevoelde, te verlaten, of in Indië te blijven, maar dan bij een ander

gen. zich aan te sluiten. Aangezien hij het laatste koos kunnen wij

bij deze aristocratische figuur op zendingsgebied niet langer stilstaan *)

en begeven ons naar den derden of laatsten zendingspost ^).

1) De holl. Reg., zoo verzekert het Ev. Miss. Mag. ’62 S. 339, deed voor het

volksonderricht alleen in Chinsurah meer dan de eng. in geheel Bengalen.

-) Na zich bij het Lond. Gen. te hebben aangesloten vertrok hij in ’29 naar Cal-

cutta, werkte daar en in de omgeving gezegend onder de Hindous en overleed 8

Juli ’59
,
ruim 60 jaar oud. P. H. Hugekholtz gaf in ’64 te Rott. een „Leven van

A. F. Lacroix”.

3) E. A. ’2.6 p. 172, 204, 211; ’26 p. 234. Mndber. ’21 p. 21; ’22 p.37, 46, 50,

55, 57; ’23 p. 110, 118; ’24 p. 257; ’26 p. 90, 95, 187; ’27 p. 131, 136. Ev. Miss.

Mag. ’62 S. 326.
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Mede op de kust van Koromandel ligt Sadras
,
eene stad die omstreeks

’20 onder hare byna 3000 inwoners 10 prot. huisgezinnen telde, onder

welke dat van den Res. Regel. Deze beschreef den godsd. toestand

als zoo ellendig, dat zy „kerk noch klok” hadden, zoodat hii vrijelijk

zeggen kon „in een woestijn” te wonen. Geen wonder dat Kindlinger

te Palliacatte, reeds met Paschen ’21 daar eens heenging en zorg

droeg dat er althans een tamulsche voorlezer kwam. Omdat dit,

dewyl er geen tamulsche gem. was, nog maar halve hulp bleek te

zijn, drong het Hulpgen. te Chinsurah er op aan, dat ook daar een

zendel. geplaatst zou worden, en het handelde geheel in den geest

van Bestuurders toen het van de beide in Juni ’23 aangekomen Ev.

boden, Winckler ') te Sadras plaatste. Reeds Apr. ’24 was deze zoo

verzwakt, dat zijn reisgezel Irion van Palliacatte, den arbeid moest

overnemen, maar toen hij 4 Aug. terugkeerde opende hij een school

waarin weldra naast 6 Christen- 26 heidenkinderen uit verschillende

kasten gezeten waren. Door collecten voorzag hij ten deele in de kosten

,

iets wat zeker ook het geval zou moeten zijn met eene meisjesschool

onder opzicht van de wed. van den inmiddels overleden Resident. Na
het in Juli ’26 zoover gebracht te hebben dat hij in de landstaal

kon preeken
,
deed de man die telkens met ziekte te kampen had zijn

best de gem., tot welke hij reeds enkelen had mogen toevoegen, uit

te breiden, maar hoewel vele Tamulers uit kracht eener door „lang-

durige onderdrukking hun eigen geworden kruiperigheid, voor hem

op den grond vielen, hem hunnen God noemende” zij toonden zich

weinig genegen aan zijne prediking gehoor te geven. Dewijl ook de

leden der christ. gem. over het algemeen zich ongevoelig, lichtzinnig,

ja afkeerig van het ware Christendom betoonden, is het niet te ver-

wonderen dat Winckler in den aanvang van ’26 eens naar Chinsurah

ging om te zien of er voor hem geen standplaats te krijgen ware die

beter uitzichten bood. Deze niet te vinden zijnde, „keerde hij wel naar

den ouden akker terug, maar op zijne herhaalde en gegronde ver-

zoeken” verplaatste het Hulpgen. hem toch datzelfde jaar naar Pal-

liacatte zoodat daar toen 3 zendel. bijeen waren
,
die, even als Lacroix

,

er over te beslissen hadden of zij daar onder een ander Gen. dan wel

elders in dienst van ons Gen. wilden blijven arbeiden.

De oorzaak hiervoor lag echter niet bij het Gen. ’t Was waar,

behalve Lacroix die een weinig onder heidenen werkte
,
beantwoordde

>) Joh, Chr. Fcrchtegott Winckler, gcb. te ^Stuttgart in 1799. Opleiding en

reis als van Irion.
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geen enkel zendel. aan zijn eigenlijke bestemming en hun werk be-

paalde zich, zooals ter Jaarverg. van ’26 gezegd werd tot: , ellendige

zoogenaamde Christ. gem.” ’t Was ook waar, de kosten dier zending

beliepen jaarlijks een ƒ 10,000 en dewijl de schatten van het tot

Noord-Koromandel gerekende Golkonda het Gen. niet ten dienste

stonden, moesten, als het op rekenen aankwam
,
de Mol. toch voorgaan,

’t Was nogmaals waar, dat, Lacroix niet uitgezonderd, geen der

zendel. zich goed geplaatst achtte, maar toch zou men nog niet zoo

spoedig althans, tot opheffing zijn overgegaan indien het veld waarop

men zich bewoog maar nederl. gebied gebleven ware.

Tusschen Ned. en Eng. waren bij de Conventie van ’14 enkele

punten onbeslist gebleven die later tot zooveel geschil aanleiding

gaven dat het wenschelijk geacht werd eene behoorlijke afscheiding

tusschen het gebied van beide natiën tot stand te brengen. Den

Mrt ’24 werd te Londen een tractaat gesloten waarin aan Groot-

Brittanië het vasteland van Indië werd overgelaten, terwijl Neder-

land den Ind. Archipel als zijn veld van werkzaamheid zou kunnen

beschouwen '). In Juni ’25 gingen onze bezittingen aan Engeland

over, waarvan het gevolg was dat de holl. kolonisten heengingen,

hunne school in eene eng. veranderd en het kerkzilver, dat de eng.

Reg. later weer inkocht, van de hand werd gedaan. Dewijl Palliacatte

niet alleen ongezond was
,
maar ook geen uitzicht voor eene bloeiende

zending opleverde was men hier, trots een besluit van 21 Juli’26om

de zending voorloopig nog een paar jaar aan te houden, niet onge-

negen de zendel. te verplaatsen, of, zoo zij zulks wenschten
,
hen ver-

lof te geven zich bij een ander Gen. aan te sluiten. Wat Kindlingek

betreft, deze wilde gaarne onder het Gen. blijven, maar dewijl hij

zich op het Sanscrits had toegelegd en zooveel Tamulsch kende dat

hij in die taal zelfs een paar kaarten had uitgegeven, was hij niet

op verplaatsing buiten Indië gesteld, dewjjl hij dan allicht weer een

nieuwe taal zou moeten leeren. Hij maakte dus van de verleende vrijheid

gebruik en ging in ’27 tot het eng. Kerkel. Z. Gen. over, ’t welk hem
echter niet lang heeft bezeten daar hij 14 Febr. ’29 te Madras overleed.

Ieion
,
die zich

,
toen hij in Nov. ’24 voor het eerst over deze zaken

naar hier schreef, wegens te geringe vorderingen in het Tamulsch,

b Dat Engeland zich toen , zooals velen meenden
, uit den Archipel heeft laten

uitsluiten is niet waarschijnlijk, en waar het in ’88 een protectoraat aanvaardde over

in het noorden van Borneo gelegen staten, zag onze Reg. daarin geen schending van
het tractaat van ’24. De Gids ’91 IV p. 450.
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minder geschikt achtte om daar te blijven en dus liefst naar eene

plaats wilde waar hjj met Mal, terecht kon, leerde de landstaal

allengs genoegzaam aan, en al bond ook een in Apr. gesloten

huwelijk hem meer aan Indië, toch wenschte hij nog in ’47 ons

Gen. te dienen. Toen het eindelijk op verhuizen zou aankomen besloot

hij in ’t najaar van ’28 maar op de kust van Koromandel te blijven

en zich bij het eng. Kerkel. Z. Gen. aan te sluiten. Dewijl dat Gen.

wegens gebrek aan fondsen de zending te Palliacatte moest ophefiPen,

vervoegde hij zich bij het eng. ,Gen. tot uitbr. van het Ev. buitenlands”

waarbij hü voorloopig voor 2 jaar aangenomen en te Vepery geplaatst

werd. WiNKLER ging over tot het eng. Kerkel. Z. Gen. en vond na

eenig rondzwerven een vaste plaats te Dohnavoor. Wat eindelijk

Lacroix aangaat, het Z. Gen. der Bapt. zag hem gaarne verbonden

aan zijn Seminarie te Serampore, doch hg zelf gevoelde zich als

heidenbode in zyu ,waar element” en wilde ook liefst b\j ons Gen.

blgven indien zich dit maar niet terugtrok van „een Veld, dat

de schoonste hope geeft op een rijken oogst”. Aangezien er te

Chinsurah 6 arbeiders zouden komen
,
wat z. i. te veel was

,
wenschte

hij zich te vestigen te Santipore, eene plaats met 20,000 zielen waar

hij reeds eene school had gesticht. Naar Lacroix’s eigen berekening

zou het bouwen van scholen en huizen daar ruim 4000, het onderhoud

van holl. zendel. bgna 5000 ropyen ’sjaars bedragen, en, gezwegen

nog van locale bezwaren, wist men ook geen geschikten helper te

vinden, zoodat hier 2 Oct. ’20 besloten werd hem te berichten in zgn

voorstel niet te kunnen treden, en hem vrijheid te geven zich met een

ander Gen. in betrekking te stellen. Wegens den verren afstand was

de school te Santipore zoo moeilijk te bezoeken, dat het Hulpgen. te

Chinsurah haar in Nov. ’26 ophief en Lacroix in Mrt. ’27 schrgven

moest, dat hg zich aan het Lond. gen. verbonden had doch tweemaal

’sjaars bericht hoopte te zenden van zijn werk ').

Bij het afscheid nemen van een zendingsveld aan hetwelk ook ons

Bijbel- en Traktaat Gen. zich niet onbetuigd hebben gelaten
,
kunnen

Hij kwam die belofte vrij goed na en nog een paar mnden voor zijn overlijden

schreef hij uit Calcutta. Mndber. '59 p. 120.

E. A. ’25 p. 173, 178, 179; ’26 p. 241 , 294, 297, 328; '27 p. 299, 327, 328,

345; ’28 p. 317, 344, 393; ’29 p. 458, 482; '30 p. 39, 50. Hand. ’26 p. G, 98.

Mndber. ’22 p. 41, 44; ’23 p. 119; ’24 p. 192; '25 p. 212; ’26 p. 93, 186, 188; ’27

p. 67, 151; ’29 p. 173, 183. Meinsma Gesch. II p. 175 enz.
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we niet wijzen op bepaalde vruchten welke het gedragen heeft. Dit

sluit echter niet in dat de arbeid onzer zendel., al had zich die niet

tot ,honderd millioen Hindos” uitgestrekt, geen beteekenis heeft gehad.

Gelijk een rotsachtige bodem onder den invloed van regen en zonne-

schijn een verweeringsproces moet ondergaan en er zich eerst allerlei

gewassen vertoonen, die, hoewel op zich zelf geen waarde hebbende,

toch dienen om een grond te helpen vormen waarin de landman voren

trekken en zaad strooien kan, zoo moest ook die ind. maatschappij

een verweeringsproces ondergaan en menig verschijnsel zich voordoen,

dat op zich zelf nog geen Christendom, toch er toe bijdragen zou

om het mogelijk te maken. Tot het te voorschijn roepen dier verschijn-

selen heeft zeker ook onze zending iets bijgedragen en we wijzen hier

nietzoozeer op het in ’29 uitgevaardigd verbod van weduwen ver-

branding (Satti), wat de G-G. Bentink, in aanmerking nemend dat

deze in de laatste 10 jaren aan 5997 vrouwen het leven had gekost,

op eigen hand verbood, maar op iets anders. Sedert 1796 nam de

eng. O. I. Comp. het innen der belasting op zich welke door de pel-

grims in hun bedevaartsplaatsen betaald moest worden. Een deel van

dat groote kapitaal vloeide in de schatkist maar van het andere deel

onderhield de Comp. pagoden, afgodsbeelden, Juggernauth’s wagens

en al wat verder tot den heidenschen cultus behoorde, m. a. w. de

ambten, der Reg. werden voor het heidendom wat hier kerkvoogden

voor de gem. zijn. Zelfs eng. soldaten moesten met muziek en kanon-

gebulder heid. feesten opluisteren. Niets vreemds dat zulks ergernis

gaf aan de Christenen en zoowel in Indië als in Eng. traden zij

krachtig op tegen de philo-Hindoesche partij, die, mede uit politiek,

zulk een eener Christennatie onwaardige handelwijze wilde besten-

digen. In Febr. ’33 kwam men eindelijk zoover, dat de Comp. gelast

werd zich van elke inmenging met den Pelgrimtax te onthouden, en

wist zij eerst nog middel te vinden dit bevel tot eene doode letter te

maken, ten slotte moest zij er toch, naar besluit van het parlement

(26 Juli '38), uitvoering aan geven. Van nu voortaan kon het Chris-

tendom op voet van gelijkheid met het heidendom in ’t strijdperk

treden en mocht ook ons Gen. aan dien zegenrijken strijd geen deel

nemen, door zijne scholen, zijn prediking, zijne geschriften had het

toch invloed geoefend op de openbare meening en dus dien strijd

vruchtbaar gemaakt. Voorts liet het daar 3 zendel. achter die het

hunne zouden doen om aan de ind. geleerden strijdvragen, welker

draden sterk genoeg waren om de eeuwigheid te omvademen, ter

ontrafeling te bieden, ja een hunner, Lackoix, heeft zich zóo wakker
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van die taak gekweten, dat zijn naara *) met groote letters staat

opgeteekend in het geschiedboek der Bengaalsche kerk.

Laten wij er dankbaar voor zijn, niet slechts als Christenen maar

ook als Nederlanders. Gedurende al de jaren onzer heerschappij in

Indië hebben wij voor de kust van Koromandei weinig “), voor Ben-

galen niets verricht dat opwegen kon tegen de europeesche zonden

die we er hebben overgeplant. Aan het Gen. komt de eere toe, nog

vóór het te laat was getoond te hebben, dat we, ook in dezen, ons

,schuldenaars” gevoeld hebben.

HOOFDSTUK XX.

WEST-INDIÊ.

In Amerika, waar door den ondernemingsgeest onzer vaderen beslag

werd gelegd op uitgestrekte landen in welker bezit zij zich later niet

handhaven konden, werd in 1666 onder aanvoering van Abr. Crijnszen

aan den Brit een stuk kustland ontweldigd waar alles te vinden was

wat het rijkste tropengewest kan opleveren. Doorsneden en begrensd

door prachtig omzoomde en bevaarbare rivieren waarin tal van stroomen

en kreeken uitwaterden die allerwege toegang verleenden, was de

, Provincie Suriname” uitnemend geschikt om de voornaamste pro-

ducten der koloniale markt voort te brengen. Dewyl de Indianen

wegens den druk der eerste bezitters zich naar de binnenlanden of

de bovenrivieren terugtrokken, deed men daar wat elders geschiedde,

en negers, van Afrika’s westkust weggevoerd, moesten hen als werk-

kracht vervangen. Op de talryke plantages was, om de 40 of 50,000

slaven compleet te houden, eenjaarl. aanvoer van 5000 dier ongelukkigen

noodig en onder zwaren arbeid en meer nog dan dat*) gedrukt, was

hun godsd. een soort van fetishdienst, niet geschikt hen geestelyk op

te beuren. Gedurende eene eeuw trok niemand zich het lot van dit

1) En die van zijne reeds in '61 overleden dochter, hadden we bijna geschreven,

want deze, gehuwd met den zendel. Mullens, bracht het eerst het Evang. in de

Zénana, het verblijf der vrouwen van de hoogere kasten in Indië.

*) Te Palliacatte waren van 1625— 1731 13 pred. werkzaam geweest.

3) Voor dat meerdere zie men o.a. v. Hoëvell's „Slaven en vrijen” Z.Bommel

’54, en het art. „Suriname” van Veth in de Gids ’55, lp. 199 enz.
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bij den grond gerekend „onroerend goed” aan, maar aan de Broeder-

gemeente in Duitscbland, welker arbeiders zich in 1767 voor goed in

Paramaribo vestigden
,
komt de eer toe dat zij , trots allen uit voor-

oordeel en averechts begrepen eigenbelang geboren tegenstand, zich

het eerst den toegang tot enkele plantages heeft weten te banen. Ook

de gem. te Zeist heeft aanspraak op dank daar zij zich sedert 1793

veelvuldig heeft laten gelegen liggen aan onze W. Ind. bezittingen.

Toen de zendingsgeest over onze vaderen vaardig geworden was be-

sloot men ter Jaarverg. van 1800 tot eene zending naar Cura^ao doch

trok dit besluit reeds het volgende jaar weer in, voornamelijk omdat

die Kol. in handen der Eng. was gevallen. Nadat in ’03 drie onzer

zendel. bij ongeluk in die streken terecht waren gekomen (p, 71) dacht

men weer aan zending en ter Jaarverg. van ’09 werd er zelfs over ge-

handeld, doch toen eindelijk de val van het continentaal stelsel weer

verkeer met andere werelddeelen mogelijk maakte werd meer aan de

Oost dan de West gedacht. Ter Mndverg. van 5 Sept. T5 werd toch

ook aan deze laatste herinnerd want er was een brief ter tafel van

H. Üden Masmah pred. te Korendijk, die, naar Paramaribo zullende

vertrekken, zich bereid verklaarde de zend. werkzaamheden aldaar te

helpen bevorderen. Met dankzegging werd zijn aanbod aangenomen

en zelfs een paar leden tot corresp. met hem aangewezen, maar hoe-

wel ook het Britsch Bijbelgen. in Nov. ’20 Suriname nog bij het

Gen. aanbeval, er kwam geen beweging. Eindelijk schreef Masman

7 Juni ’21 weer een brief waarin hij op zending aandrong. De Hern-

hutters toch hadden hun station Sommelsdijk, waardoor zij op vele

plantages
,

zooveel de steeds wisselende directeuren dit toelieten

,

arbeidden, in ’17 opgeheven, terwijl zij mede in het district iVic/;me,

uit gebrek aan geschikte zendel., den arbeid staakten. Ook dit laatste

was zeer te betreuren. Op de „Modderige zeekust” zooals op oude

kaarten het land tusschen de monding der rivieren Coppename en

Corantijn genoemd wordt, was, sedert in 1799 eng. planters haar

ontgonnen hadden, eene bloeiende kolonie ontstaan. In dat district

Nickerie lagen 34 plantages welker eigenaars zich slechts bij uitzonde-

ring tegen het evangeliseren van hunne slaven verzetten
,
en een hunner

,

die 2 plantages bezat en zelfs kerk en woning voor een zendel. had

gebouwd, drong er op aan dat men deze gelegenheid om te arbeiden

niet zou laten voorbijgaan. Ook de Gouverneur stelde er prijs op

want evenmin de planters als de daar liggende militairen konden

eene reis van soms 8 dagen ondernemen om in het afgelegen

Paramaribo eene godsd.oef. te gaan bijwonen. Ook zou Z. Ex. wel-

KRUIJF, Geschied. jS'ed. Z. Geit. 16
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licht door eene toelage de vestiging van een station aldaar minder

bezwarend voor het Gen. maken.

De Comm. in wier handen dit schrijven gesteld werd verklaarde

zich , gevoelig aangedaan over den wenk van Gods aanbiddelijk be-

stuur”, en waar de Min. van Kol. genegen was ƒ 1500 Surinaamsch

( ƒ 600 holl.) per jaar te geven als de zendel. het garnizoen bedienen

en de meest eng. planters stichten kon, besloot men, al kwamen de

reiskosten ook ten laste van het Gen., 15 Nov. ’21 een arbeider uit

te zenden wien men aanvankelijk ƒ 150 per jaar zou toeleggen. De

kweekel. F. A. Wix ’), die, reeds een paar jaar ter uitzending gereed

zijnde
,

gehoopt had naar Indië’s vasteland gezonden te worden

,

toonde zich bereid, werd, na door de H. Comm. geordend te zijn, op

de Jaarverg. van ’22 ingezegend en scheepte zich 12 Oct. d. a. v.

te Rott. in.

Na zich te Paramaribo eenigen tijd in het Z.huis der Hernhutters

te hebben opgehouden kwam hij 10 Febr. ’23 in het district van de

Beneden-Nickerie
,
waar hij

,
voorloopig gehuisvest op de plantage van

den heer Abenzetz, wiens dochter hij in ’26 huwde, zyn arbeid

onder vrijen en slaven aanving.

Hoe het hem daarbij verging? We mogen verwachten hiervan goed

op de hoogte te zullen komen. Ter Jaarver, van ’23 was nl. opge-

merkt dat vele zendel. by het schrijven hunner dagboeken en be-

richten vaak niet mededeelden wat men hier gaarne vernam
; er werd

dus voorgesteld hen als leiddraad eenige vragen te stellen. Nog op

diezelfde verg. werd het getal dier ,algemeene” vragen op 6 gebracht

zoodat elk zendel. voortaan het Gen. had in te lichten : over de gods-

dienstige gesteldheid van hen onder wie hij arbeidde, zjjne werkzaam-

heden, over de vrucht op zjjn arbeid, den tegenstand waarmede hjj

te worstelen, de medewerking waarin hij zich te verheugen had, de

werkzaamheden die hij vrijwillig op zich nam of die hem werden

opgelegd, en eindelijk over alle bijzonderheden welker kennis voor

het Gen. van belang geacht kon worden.

Dat menig zendel. het beantwoorden van de zes vragen op den duur

nog al lastig gevonden heeft behoeft evenmin verzwegen als het feit

dat Best. enkelen soms vrij scherp aan hunne verplichting ten deze

1) F. A. Wis;, een duitsche schoenmaker, ontving zijn eerste opleiding bij

Jaenicke, werd in Aug. ’18 te Berkel en in Dec. ’21 te Rott. geplaatst. E. A. ’81

p. 421. Hand. '21 p. 83.
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herinnerd hebben, en aan Wix viel, omdat hij maar een 1500

uren van onze havens woonde, het voorrecht ten deel ze reeds in

’24 ten genoege zijner zenders beantwoord te hebben. Natuurlijk lag

het niet aan den zendel. dat dit laatste meer op de formeele dan op

de materieele zijde der zaak betrekking had. Op de vrucht toch die

zijn arbeid onder de „vrijen” droeg viel niet te roemen. Zeker, het

uit 36 man bestaande garnizoen van het fort liet zich wel, zelfs met

muziek, ter godsd.oef. vinden maar behoudens enkele uitzonderingen

waren de andere 60 blanken die tot de gem. behoorden vrij onver-

schillig ja er waren die meenden dat „de beoefening van het god-

delijk Evangelie hen zoude aftrekken van de beoefening hunner

Maatschappelijke plichten.” Aangezien tot die plichten gerekend werd

,

niet slechts het houden
,
maar ook het dom houden der slaven en het

zooveel mogelijk uitbuiten van hun werkkracht, behoeft ons dit niet

te verbazen, terwijl de billijkheid eischt niet uit het oog te verliezen

dat o.a. een opstand der slaven in Demerary, de planters huiverig

maakte voor het Ev. Aan dit laatste is het wel mede toe te schrijven

dat, ofschoon reeds in ’24 een som van ƒ 7000 Sur. voor den bouw

eener kerk met school en huis verzameld was deze pas in ’28 tot

stand kwam en toen nog zoó door schuld gedrukt was dat Wix, ten

koste van eigen inkomsten, er eene contrib. van ƒ 50 ’s jaars bij het

Gen. voor vroeg, en het in ’36 nog betreuren mocht dat geen klok

maar oudergewoonte, de trom de gem. moest oproepen.

Met beter gevolg dan onder de blanken werd de arbeid onder de

negers bekroond. Van deze ongelukkigen die behalve 2 uur schofttijd,

van 6—6 voor hunne meesters moesten arbeiden, dan voor zich zelf

wat konden doen tot de zweep hen te 8 uur naar hunne verblijven

dreef, vond men er in de Nickerie ongeveer 1800, en dewijl er voor

hen, zooals voor hunne surinaamsche lotgenooten geene ministerieële

bepaling bestond dat zij alleen bij hooge noodzakelijkheid des Zondags

mochten werken, was het moeilijk hen onder het gehoor te krijgen.

Kregen eerst slechts de slaven van 2 plantages verlof de kerk te be-

zoeken, alras werd dat getal verdubbeld en op Kerstdag ’26 kon Wix,

die zich in 't Creoolsch geoefend had, reeds een 80 „gekleurde en

zwarte kerkkinderen” voor zich zien. Twee jaar later mocht hij voor

het eerst met 15 leden zijne negergem. het H. Avondmaal vieren,

terwijl het gehoor allengs zoo toenam
,
zelfs door negers die er enkele

uren roelens voor over hadden, dat de kerk bijna te klein werd en

in ’36 de gem. 649 zielen telde. Van het oprichten van scholen was

hier, behalve eene, waar een dozijn kinderen van vrijen zeer onge-

le*
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regeld kwamen, geen sprake want de planters lieten niet toe dat hun

volk leerde lezen, maar door geregeld vertellen van den voorganger,

door onderlinge bijeenkomsten waar de meer ervarenen de doopcan-

didaten onderricht gaven en vooral de jongeren zich in ’t lezen

oefenden, kwam er eenige ontwikkeling en, wat meer zegt, de goede

zeden namen toe.

Reeds in ’30 had de eerste begrafenis op christ. wijze ingericht,

plaats zoodat graven op welke de gereedschappen prijkten waarvan

de overledene zich bjj eten en drinken bediend had, steeds zeldzamer

werden. Ook de bijeenkomsten kregen een minder ruw karakter omdat

het christ. element zich gelden deed, en was in ’32 eenige argwaan

omtrent de gezindheid der negers ook al oorzaak dat behalve het

verlof van den meester ook een paspoort van de overheid vereischt

werd om ter kerk te mogen gaan, ja werden beiden wel eens ge-

weigerd, onder dezen lichten druk had de gem. gewonnen aan , ge-

loofskracht, eendracht en liefde”. Allengs begonnen de planters te

waardeeren wat voor hun volk verricht werd, en vooral in ’t najaar

van ’36 viel het den zendel. op, hoe openhartig velen erkenden dat

de christen-slaven beter waren dan hunne heid. kameraden zoodat er

hoe langer hoe meer genegenheid kwam hen godsd. onderwijs te

doen geven.

Voegen wy hierby dat Wix, ook al ontbrak hem een eigen vaar-

tuig, toch kwam waar hy nuttig kon zyn en bij tyd en wyle ook

het district van de Opper-Nickerie bezocht ten einde er diensten te

bewijzen, dan is het heel natuurlijk dat zoowel de planter Tijndall

in ’24, als Ds. Masman die 3 jaar later ons land bezocht, gunstig

over hem en zijn arbeid getuigden. Ook zendel. der Broedergem.

lieten zich zeer waardeerend over hem uit en de voornaamste inge-

zetenen van zijn district hielden hem dan ook de hand boven het

hoofd toen hij in ’37 onaangenaamheden kre^g met den Landdrost.

De man echter wiens trakt. in ’29 van ƒ 1000 op ƒ 750 was gebracht

omdat hy meende niet meer noodig te hebben, had allengs een

groot huisgezin gekregen en ervaren dat het uitblijven van regen

ook daar duurte ja gebrek met zich bracht, en hij verzocht dus

in ’34 ƒ 300 voor een stukje bouwland, benevens vryheid om, zoo

noodig, nog een wissel tot dat bedrag te trekken. Men stond het

hem gaarne toe, maar by dat al bleven zijne huiselijke zorgen van

dien aard dat een zeister zendel. die hem bezocht had, hier in ’39

verklaarde: ,hij leed meestal inderdaad gebrek, en zwoegde onder

handenarbeid om den kost te winnen.” In Juli van datzelfde jaar
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werd hij door den dood aan zijne gem. ontrukt eene wed. nalatende

met 6 kinderen ').

Over den opvolger van Wix is vrij wat geschrijf en gewrijf ge-

weest. Hier was men geneigd den arbeid onder de slaven aan de

Hernhutters over te laten, doch in Oct. ’39 schreef Ds. Masman aan

Best. ,dat deze plaats niet te spoedig kon worden voorzien” vooral

omdat de Roomschen aanhoudend pogingen deden proselieten te maken.

Een man „van meer beschaafde zeden en menschenkennis dan onze

overleden broeder” achtte hij onder de ruim 50 plantages die er in

het district waren, hoog noodig. De briefschrijver, die hier zijn otium

cum dignitate genoot, kon natuurlijk niet weten dat ook de Gouv. der

W. Ind. bezittingen die einde Sept. ’39 bij den Min. van kol. op spoe-

dige vervulling had aangedrongen, reeds 21 Oct „onder nader appro-

batie van hooger hand” op een request benoemd had H. B. Wichers,

en wenschte dat het Gen. dezen de ƒ 600 zou toeleggen door den

overleden zendel. genoten. Het Gen. mocht hier niet toe besluiten

want Wichers, al bezat hij ook den graad van Cand. in de letteren

en al was hij aan de Groninger hoogeschool ook 4 jaar student in

de theol. geweest, was door de H. Comm. geëxamineerd noch ge-

ordend en een examen door Ds. Roelofs te Paramaribo afgenomen,

gaf geen vrijheid tot aanstelling.

Ofschoon men hier wel inzag dat het zenden van een plaatsver-

vanger wenschelijk zou zijn, men had geen kweekel. beschikbaar, en

was bovendien van oordeel, dat, zoo daar een zendel. heenging deze

van den dienst bij het garnizoen ontslagen diende te blijven en ook

een vaartuig te zijner beschikking moest hebben. Door dit alles zou

die missie te duur worden en ter Jaarverg. van ’40 werd besloten den

Broeders te Zeist die in de Opper-Nickerie arbeidden, te verzoeken

ook het Beneden district onder hunne hoede te nemen met bereid-

verklaring hun hiervoor eene tegemoetkoming te schenken. In dit

9 De wed. ontving vermoedelijk ook hulp v. h. Gen. doch vond toch goed een paar

zoontjes herwaarts te zenden, meenende dat familie van Wix wel voor deze zorgen

zou. Na van Apr. '40—Sept. ’43 aan het Gen. ruim / 2000 gekost te hebben zond men
ze terug, want zendel. in de Oost mochten ze niet worden, verklaarde de moeder.
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besluit meende men in Dec. ’40 geen verandering te moeten brengen

toen de H. Comm., die trots al haar goeden wil de onmogelijkheid

bad ingezien Wichers te ordenen, van oordeel was: dat het Gen. nu

den Gouv. een zendel. behoorde aan te bieden, ,ten einde de beschul-

diging van flauwheid” te ontgaan. Eerst in Febr. ’41 vernam men
dat de Broedergem. in de Ben. Nickerie geen zending kon inrichten,

maar daar zij wel dachten dat hunne zendel. in het Opper district

daar van tijd tot tijd een bezoek konden brengen, zouden zij hierover

naar Paramaribo schrijven. Dit laatste had de Min. van kol., blijkens

zijne missive van 7 Oct. ’41
,
ook al gedaan.

Toen hiertegen bezwaar bleek te zyn, had de Gouv. maar geen

gevolg gegeven aan den last hem door den Min. v. kol. gegeven de

voorloopige benoeming van Wicrers in te trekken, ja toen deze zelf

ontslag vroeg had Z.Ed. daarop zoo beschikt dat hij „tot tijd en wijle

definitief in het waarnemen derzelve betrekking mogt zijn voorzien

die functie zou continueeren
,
en zulks op denzelfden voet en wijze

als dat tot dusver had plaats gehad.”

Bestuurders dit alles in Oct. ’4l vernemende
,
zagen in : dat die on-

ophoudelijke aanvraag „het hooger gewigt van dien post toont dan

het tot nog toe uit het vernomene was geoordeeld” en zij besloten

nogmaals pogingen tot vervulling aan te wenden. Aan de „Comm.

voor de Nickerie” met 2 personen versterkt, werd nu de zaak opge-

dragen en dewijl deze vernam dat geen der kweekel. voor de West

geschikt was kreeg zij in last naar een Cand. tot den H. dienst om
te zien. Trots alle pogingen liet die Daniël zich wachten

,
zoodat men

in Mei ’42 de toevlucht nam tot — de Boekzaal. Vier Cand. gaven

zich nu aan doch geen hunner was genoegzaam in het Eng. be-

dreven en al was dit bezwaar ook te boven te komen, er was een

ander. In Juni ’42 had eene comm. uit het Bestuur een onderhoud

gehad met den Schout bij nacht Buk, in Nickerie wel bekend, en

vernam van dezen: dat vele der aanzienlijkste leden van het district

verlangden, dat „de waarn. Leeraar” Wichers bij voortduring zijne

„bediening” mocht blijven waarnemen. Zijn gedrag was onberispelijk,

zijne prediking goed en nuttig, zyn toezigt getrouw en dewijl hij in

het Neger-Engelsch goed te huis was vond hij veel ingarg bij

de 5000 negers. Boven zijn trakt. genoot hij „eene toevoeging van

ƒ 600” ') en eenige Onderwijsgelden
,
zoodat hjj met zjjn huisgezin

een matig bestaan had.

*) Vermoedelijk uit de kolon. kas. Hand. ’42 p. 13.
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Toen van dit alles ter jaarverg. van ’42 verslag "was gedaan kwam

men tot het besluit om: in aanmerking nemende, vooreerst, dat de

Ben. Nickerie zoo afgelegen is dat de zending daar toch voor geen

uitbreiding vatbaar zou zijn, vervolgens dat geen der Cand.
,
wegens

onbekendheid met de eng. taal, binnen kort verloop van tijd naar

de Nickerie zou kunnen vertrekken — ,den staat van zaken, zooals

die nu is „aan te zien”. Yan geldelijke ondersteuning van Wichers,

„die buiten ons is aangesteld, die niet geordend is en geheel ten koste

van bet Gouv. werkt”, kon natuurlijk geen sprake zijn *).

Afscheid nemend van de Nickerie *) zeggen wij gaarne na wat aan

het slot van een der laatste Rapp. te lezen staat: „over hetgeen in onze

West Ind. Col. ter bevordering van het Kon. der Hemelen geschiedt

,

wenschen wij Gods besten zegen” ^). Yoorts hopen wij dat er voorde

hier in ’30 opgerichte „Maats, ter bev. v. h. godsd. ond. onder de inl.

bevolking der Kol. Suriname” welke vooral sedert ’83 met groote

tekorten te worstelen heeft, betere dagen mogen aanbreken en ook

het Zeister-genootschap
, ’t welk hoofdzakelijk voor Suriname werkt,

door velen zal gesteund worden. Al werd de slavernij des lichaams

daar 1 Juli ’63 ook afgeschaft, die des geestes zal slechts opgeheven

kunnen worden door den godsd. van Jezus, die, al zij hij ook een

ergernis voor de van den aanvang af in de kolonie zoo machtige

Joden, toch alleen in staat zal zijn de woorden: „Justitia, pietas,

fides” welke om den zeilenden driemaster op haar wapenschild ge-

schreven staan
,
tot iets meer te maken dan — een schommelend devies.

HOOFDSTUK XXL

RIOUW.

„Wij gelooven wel te doeu
,

alhier van Riouw te gewagen en

dat eiland onder de aandacht van den lezer te brengen.” Deze

woorden van een man overnemende die zich omtrent de geschied.

’) Wichers overleed in ’57 en toen kreeg de gem. weer een „heuschen” pred.

Over W. M. Abkenics die, na 5 jaar door het Gen. opgeleid te zijn , in ’23 ver-

trok en als geëx. godsd. onderwijzer te Param, behulpzaam was, hebben wij niet te

handelen. E. A. ’21 p. 648; ’23 p. 46.

2) E. A. ’39 p. 161 enz.; ’40 p. 144, 293; ’41 p. 2, 5, 32, 48, 297, 299, 409,

425, 428; ’42 p. 65, 74. Hand. ’40 p. 40; ’42 p. 12, 97.
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van Indië verdienstelijk heeft gemaakt ') ,
komt het niet in ons op

,

even als hij, verontwaardiging te doen ontstaan over de onedele wijze

waarop het den Engelschman gelukt is het nabij gelegen Singapore

tot eene overmachtige mededingster van onzen handel in die streken

te maken, eene handelwijze, zoo weinig loyaal en christelijk dat zelfs

een pred. eens vroeg: of het geen tijd werd , fijn gesponnen intrigues”

daartegenover te stellen *). Evenmin is het ons doel aan deze mon-

ding van straat Malakka, waar door ’s Heeren hand de eil. als op

de wateren gestrooid zijn, bewondering te wekken voor eene natuur

zóo aangrijpend liefelük dat aan een ander pred., die Indië in zijne

lengte en breedte doorkruisd had, de uitroep ontlokt werd: ,Mara-

villa y Maravilla” ^). Wanneer wy Riouw onder de aandacht onzer

lezers brengen geschiedt zulks alleen om te verhalen van eene daar

gevestigde zending, maar als we op deze wijze kennis maken met

een man als Gützlaff en in aanraking komen met eene bevolking

uit sluwe Chineezen bestaande, dan twijfelen we niet of er zal in

ons nog wel iets onder de wapenen komen dat aan ’t gevoel van

bewondering en verontwaardiging nauw verwant is.

Wanneer wij zeiden dat Best. van het Gen. op het eiland, naar

zijn hoogsten berg Bintang, naar zijne hoofdstad Riouw genoemd,

een zendeling plaatsten
,
zouden wy der waarheid tekort doen

,
want

zij hadden er niet eens aan gedacht. Wel was reeds in ’24 en later

nog, gesproken over eene zending onder de Bataks op Sumatra,

maar hetzij de kosten hebben afgeschrikt, hetzij men het terrein nog

niet genoeg verkend achtte, Craandijk is o. i. niet ver van de

waarheid als hy (p. 82) meent: het schijnt „met die zending onder de

Batta’s geen regte ernst te zijn geweest.” Hoe dit ook wezen moge

in het Rapp. der werkzaamheden van ’26 werd aan het groote publiek

medegedeeld dat van de 10 zendel. 20 Juli van dat jaar te Rott. in-

gezegend, een tweetal met het Gen. te Bat. zouden overwegen: in

hoever eene zending naar Sumatra uitvoerbaar zou zijn, om voorts

naar bevind van zaken te handelen.

De eerste die daartoe afgezonden werd en zulks ook scheen te ver-

0 G. Lauts. Gescli. v, d. Ned. Reg. in Indiö. Amst. ’66 I p. 117.

2) Van Hoévell in zijne vert. van Togten van een Engelschman door den Ind.

Archipel. Z.-Bommel. ’53 II p. 189. Ook de zendel. Röïtger was van oordeel

dat eng. kooplieden te Singapore de chin. zeeroovers tegen Riouw ophitsten. E. A.

’40 p. 216.

3) Buddinoh. Neerl. Oost Ind. III p. 7.
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langen was niemand minder dan Gützlaff '), die in Sept. ’26 ons land

verliet om, na 6 Jan. ’27 te Bat. gekomen te zijn, voorloopig zijn

intrek te nemen in het Parapattan gesticht bij den eng. zendel.

Medhurst. De tweede in Dec. op reis gegaan, was H. Wentink, die,

toen hij 6 Mei ’27 insgelijks bij Medhurst aankwam, daar Gützlaff

niet meer vond.

Deze, door zijn gastheer naar mal. en chin. samenkomsten mede-

genomen, scheen door de taal der laatstgenoemden zeer aangetrokken
,

maar hoewel hij te Berlijn reeds in 6 talen zich geoefend had toch

teekende hij 20 Jan. ’27 in zijn dagboek op: „ik maakte heden met

huivering een begin met de chin. taal. Indien mij de Heer niet op

eene bijzondere wijze ondersteunt zal deze ontzaggelijke onderneming

wel zonder gevolg blijven”. Zijne verwachting werd niet beschaamd

en daaruit putte hij vrijmoedigheid, om, steeds wachtende op berichten

van Sumatra, gehoor te geven aan het verzoek van kolonel Elout,

benoemd Res. van Riouw
,
hem derwaarts te vergezellen. Hij kwam

daar 13 Apr. ’27 en behalve enkele Europeanen en vele Maleiers

vond hij er een nog grooter getal Chineezen die in gambier- en

pepercultuur een middel van bestaan vonden. Deze laatste trokken

„als de waarschijnlijke Voorwerpen mijner aanstaande Prediking

,

het meest mijne aandacht”
,

schreef Gützlaff, Weldra had bij

eene chin. school met 30 kinderen, en hoewel hij zich ook aan de

Holl. en Mal, gelegen liet liggen, vooral onder de Chin. zocht hij

zijn arbeidsveld en wist hun, ook door nu en dan eens een afgod op

te nemen met bedreiging dien uit het venster te werpen
,
den uitroep

te ontlokken: „Wij zijn dwazen, gij hebt gelijk!”

Wat Wentink betreft, ofschoon de br. te Bat. best achtten dat hij

zich te Padang (Sumatra) vestigen zou, toch schreven zij in Juli ’27

naar hier, dat hij met vergunning van het Gouv. te Riouw kon

werken, omdat er op Sumatra nog geen gelegenheid was ^). Toen

9 Karl Friedrich August Gützlaff, geb. 8 Juli ’03 te Pyritz (Pommeren),

kwam na op kosten van den koning van Pruissen een paar jaar onder de leiding van

Jaenicke geweest te zijn, 7 Juni ’23 te Eott. In Oct. ’25 maakte hij eene reis naar

Londen waar zich Dr. Morrison, sedert ’07 in China, toen ophield. Geordend zijnde

verliet hij 15 Sept. ’26 ons land. E. A. ’23 p. 6, 56; ’25 p. 212; ’26 p. 295. Hand.
’26 p. 69. Ev. Miss. Mag. ’59 S. 450.

II. Wentink, scheepstimmerman, werd, 25 jaar oud, in Oct. ’23 tot het voorber.

onderwijs in zijne geboorteplaats Amst. toegelaten. Na 14 Juni ’23 in Rott. gekomen

te zijn, werd hij in ’26 geordend, kreeg 4 Dec. zijn afscheid en ging op den 2den

Kerstdag van dat jaar onder zeil. E. A. ’22 p. 761 , 765; ’23 p. 56; ’26 p. 305;

’27 p. 310.
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Wentink 12 Aug. ’27 aankwam sprak het van zelf dat Gützlaff hem
de Mal. en Moham. overliet en zijn tijd aan de Chin. gaf die hij niet

alleen op hunne schepen maar ook van 23 Febr.—9 Mrt ’28 te Sin-

gapore, waar er toen een 6000 althans tijdelijk vertoefden, opzocht.

Tot dusver had het Bestuur zich in den loop der zaken geschikt,

maar toen Gützlaff 20 Aug. ’27 schreef: dat hij van plan was zijne

bezoekreizen zelfs tot ,Siam en andere bijgelegene Plaatsen” uit te

strekken
,
werd hem in Mrt ’28 gemeld

,
dat men bedenking had tegen

zijn verlangen om onder de Chin. werkzaam te zijn, dewijl eene

zending onder dat volk voor hunne krachten te uitgebreid was. Men
had dus liefst, dat, zoo de Bataks op Sumatra geen arbeidsveld konden

opleveren, hij te Riouw bleef om daar, vooral door het onderwijs der

jeugd de kennis van het Ev. te bevorderen. Hoewel ook het Gen. te

Bat. Gützlaff aan zjjne bestemming voor Sumatra herinnerd had,

toch scheen deze zulk eene roeping voor China te gevoelen dat hij

er aldoor mede bezig was en eindelijk 28 Juni ’28 als een voor hem

«gedenkwaardigen dag” in den kalender zijns levens kon onderstreepen.

Blijkbaar onder den indruk door het sterven van een Chinees op hem

gemaakt, verhaalt hij: ,den morgen van dezen dag smeekte ik den

Heer ernstiglijk om de deur naar Siam of Cochinchina te openen,

om aan de duizenden van Chinezen het dierbaar Ev. te verkondigen
”

en hij voegt er aan toe: , reeds morgen maak ik mij tot de reis

gereed”. Verlof om aan dezen drang des harten toe te geven had hij

van het Gen. te Bat. ontvangen, zoodat hij 2 Juli Riouw, 3 Aug.

d. a. V. Singapore verliet en met den zendel. Tomlin en 3 chin. helpers

23 Aug. ’28 te Bangkok aan wal stapte ').

1) E. A. ’26 p. 237, 295; ’27 p. 310, 329, 368, 373; ’28 p. 375, 392, 395, 408.

Handel. ’24 p. 10, 74; ’25 p. 7, 79; ’27 p. 89, 91. Mndber. ’26 p. 141, 147; ’27 p.

154, 205, 213; ’28 p. 5, 89, 90, 93; ’29 p. 22, 138.

Met het Gen. bleef hij steeds in corresp. en zoo men hem in ’45 tot „uitvoeriger

en nauwkeuriger” berichtgeven opwekte, was hiertoe aanleiding in het feit dat men

hem bleef steunen. Zoover wij konden nagaan ontving hij van ’34—’48 ten minste

/ 10,500 uit de kas des Gen., terwijl ook ons Bijbel- en Tract. Gen. zich niet onbe-

tuigd lieten evenmin als particulieren. Hoe kon die man, in ’50 ons een bezoek

zullende brengen, vreezen ; hier niet veel voor China te zullen uitwerken? Gelukkig

„was de uitkomst geheel anders.” I)e Gron. Hoogeschool had hem reeds in ’43 tot

Theol. Dr. benoemd en tijdens zijn bezoek, werd hem in eene buitengew. vergad. v.

h. Gen. het „diploma van corresp. lidmaatschap” uitgereikt. Hij overleed 9 Aug. ’51

te Victoria op het eil. Hongkong. E. A. ’33 p. 265; '34 p. 337, 347; '35 p. 13,

16, 22, 131; '37 p. 251; '38 p. 84; '42 p. 92; '43 p. 76; '45 p. 53; '46 p. 26, 121;

'47 p. lil, 138; '40 p. 53. Hand. '50 p. 41. Gützlaff, Reis. v. China nr. Engel.

Rott. '51 p. 25. Kerk. Cour. '50 no. 26, 48—50.
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Zoo stond nu Wentink alleen en gesteund door den res. Elout

besteedde hij zijne krachten om de Maleiers te doen inzien
,
dat zij

niet slechts ter wille van tijdelijk voordeel Christenen behoorden te

worden, en voorts om de Chiueezen in het door Gützlaff opgerichte

hospitaaltje te genezen en daardoor zelf in die kunst zich te oefenen.

Dewijl Wentink den schadelijken invloed zag die o. a. het leven in

wilden echt op velen maakte en weigerde kinderen uit zulk samen-

leven geboren, te doopen, ontbrak het hem niet aan strijd, en begrij-

pende dat hij wèl zou doen kinderen ten zijnent op te voeden , iets

waartoe zijn in Juli ’29 te sluiten huwelijk hem in staat zou stellen

indien hij maar een geschikt huis betrekken kou, nam hij dankbaar

een aanbod van den res. Elout aan. Deze had nl. van den Sultan het

eil. Loz, door eene zeestraat ter breedte van een steenworp van

Riouw gescheiden, om niet in bruikleen gekregen, en daar klapper-

en nagelboomen geplant alsmede een huis gebouwd. Het Gouv. was

er weinig mee ingenomen dat de Res. dit zoogenaamd geschenk, al

had het dan ook op Riouw, waar de grond maar voor het nemen

was, geen waarde, had aanvaard en ZEd bood het dus Wentink aan,

mits deze hem de gemaakte kosten, ongeveer ƒ 1300, terug gaf. De

zendel. nam zonder machtiging te vragen het eil. over en ging er

in ’t voorjaar van ’29 wonen. Ter Jaarverg. werden hiertegen nog

al bedenkingen geopperd die Wentink echter zoo goed wist op te

lossen dat men besloot bem te melden : trots zijne bestemming

voor Sumatra kon hij daar voorloopig blijven, mits hij er door het

opvoeden van kinderen nuttig kon zijn en het bebouwen van het

eil., ’t welk door kettinggangers zou geschieden, niets aanstootelijks

opleverde.

Veel vrucht heeft deze verplaatsing niet gegeven. In het jaar ’31

waren er nog maar 12 huisgezinnen en hoewel deze aan de dagelijksche

huisgodsdienstoef. deelnamen en weinig met zedenbedervende lieden

in aanraking kwamen, bloei was er niet. Schreef Wentink einde ’32

ook al: „Loz belooft meer”, helaas! wat bloesem geleek was het

niet of zette weinig vrucht, hoe goed de jeugd ook scheen te leeren

en welken rustigen indruk het eil. ook op bezoekers mocht maken.

Van tochten naar omliggende eil. kon niet veel komen want hij

was alleen. Had hij vroeger ook al enkele Moh. kunnen aannemen,

zekere radja Ali was er op uit de opkomst bij de godsd.oef. te

belemmeren.

Vooral Riouw baarde veel verdriet. De zoo goed gezinde Res. en

„eenige heeren die nog eerbied voor God en Zijne heilige dienst
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hadden”, waren vervangen door anderen ,die dat in geenen deele

toonden”. ,Ik speel niet, dans niet, heb geen genoegen in openbare

en ydele vermaken”, verhaalt Wentink, maar deze lieden, zeggende:

^hoevele doorkundige, brave en beschaafde menschen namen daaraan

deel op Java en elders”
,
vonden hem veel te gestreng en waren voorts

zoo ketelachtig van gehoor dat Wentink in ’39 het geraden vond

zijne toespraken op te schrijven om te kunnen toonen, dat hij ,niet

dan overdachte, op het woord van God gegronde woorden” gespro-

ken had.

Gevolg van al dien tegenstand was, dat Wentink gaarne naar Pa-

dang, waar Elout moeite voor hem deed, ware vertrokken, doch

hier, waar men in eene zending op Sumatra, als zij niet met steun

van het Gouv. in zake het onderwijs aangevangen kon worden, weinig

heil zag, hield men dit tegen en was ook niet geneigd hem als pred.

aan eene Christel, gem. in Indië, af te staan. Tot dit laatste kwam
het eindelijk toch, want het Hulpgen. te Bat. of liever Ds. Lenting,

die
,
voorzoover het nog een lichaam had

,
er de ziel van was

,
begreep

dat Wentink op Riouw niet langer kon en ook behoefde te blijven,

dewijl er een opvolger voor hem was. Dat was de zendel, Röttger,

die, in ’33 door ziekte verhinderd zijnde naar China te gaan, na eenig

niet geheel vruchteloos omzwerven nog vóór het einde van dat jaar

uit Bat. naar Singapore was vertrokken. Niet dat deze nu juist roeping

gevoelde op Riouw te werken, hij wilde naar China waar GOtzlaff

hem reeds een woning bereid had en waarheen het Hulpgeu. te Bat.

hem zou laten trekken
,
mits hij eerst een half jaar naar Riouw ging

om er op kerkelyk gebied wat e'énheid tot stand te brengen. Medio

Apr. ’34 ontving Wentink een bezoek van Röttgeb en vernam dat

Ds. Lenting hem naar Depok wilde verplaatsen. Toen zijn bezoeker

hem bovendien aan ’t verstand bracht, dat ook naar Güttlaff’s meening

Riouw meer gebaat zou zijn door eene cbin. dan eene mal. zending

putte hü uit dit alles de vrijheid om 14 Juni ’34 met zijn huisgezin

te vertrekken en alras te Depok, te vinden: ,een ellendig woonhuis,

een armzalige school en weinig beteekenenden onderwijzer, eenige

onverschillige Christenen, doch ook groote kampongs met

Maleiers”. ’t Was mede deze laatste omstandigheid, en misschien ook

wel het landstrakt. van ƒ 150 per mnd, die er Bestuurders toe leidden

om in Dec. ’36 ook Depok te rekenen onder de zendingsposten en er

Wentink voorloopig te laten. Een goed jaar daarna toen bij Depok

nog ‘/s van het trakt. van het vacante Toegoe gevoegd werd, en het

Gen. dus niets behoefde by te passen, werd besloten Wentink’s ver-
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blijf te Depok, hoewel deze verplaatsing , buiten voorkennis” van de

verg. geschied was, „definitief te bepalen” *).

Wat men ten opzichte van Wentink had gedaan deed men nu ook

ten aanzien van Röttger *). Men „berustte” in diens plaatsing op

Riouw, al zond men hem ook in Aug. ’35 bevel de bezitting Loz

niet te vervreemden of aan anderen in beheer over te dragen en zoo

vaak mogelijk berichten over zijn werkkring in te zenden.

Aan het eerste heeft Röttger zich stipt gehouden, doch wat het

laatste betreft heeft ook hij wel eens eene herinnering noodig gehad,

te meer omdat zijn werkkring nog al veelomvattend was, daar hij

niet alleen voor de holl. gem. en de Chineezen te zorgen had, maar

zich ook aan tal van omliggende eil. liet gelegen liggen.

Wat de holl. gem. betreft, zij was, met inbegrip van het garnizoen

dat o. a. in ’44 uit 200 man bestond, ongeveer 250 zielen sterk. Over

de opkomst had hij in den regel niet te klagen en zelfs nadat in

Febr. ’36 een nieuwe kerk, voor welke het Gen. ƒ 500 schonk en

leden der gem. reeds in Wentink’s tijd ƒ 1500 hadden bijeengebracht,

was ingewijd, kon hy in ’39 verzekeren: dat dit gebouw niet kleiner

moest zyn dan het was. Nu en dan traden ook enkele Moh. tot de

gem. toe, wat door den Onderkoning van Riouw en den Sultan van

het eiland Linga niet euvel werd opgenomen. Na verloop van tyd

begonnen echter de priesters beter op te letten, zoodat slechts enkele

handeldrijvende Moh. zich bij de gem. lieten opnemen. Het meest

had hy te kampen tegen ongehuwd samenleven, waarin men, uit

kracht van gewoonte, geen kwaad zag, doch dat allengs zooveel beter

werd dat hij reeds in ’37 vrijheid vond het Avondmaal te bedienen.

„Gaarne” zoo schreef hij in ’39 „zou hij meer van het inw. Christen-

dom des harten zien”, maar „dit hangt niet van hem af”. Ook de

school, die nooit meer dan een 40 kinderen schijnt geteld te hebben,

ging vrij goed, en hij verdreef daaruit de leerwijze van P. J. Prinsen

1) E. A. ’2!l p. 474; ’30 p. 60; ’31 p. 91 , 124; ’32 p. 140, 146, 158, 179, 186;

’33 p. 237, 262; ’34 p. 312, 330, 348; ’35 p. 14, 27, 93, 98, 138; ’36 p. 145; ’43

p. 159; ’45 p. 75. Handel. ’29 p. 88. Mndber. ’29 p. 157; ’30 p. 85; '31 p. 103; ’32

p. 118, 140; '33 p. 97; ’35 p. 15; ’37 p. 10; ’41 p. 138; ’46 p. 139.

Everhard Hermann Röttger geb. te Lengerich bij Osnabriick, schrijntverker,

werd na 4 jaar bij Jaenicke opgeleid te zijn naar Londen gezonden om onder de

Joden te werken. Dewijl het Gen. daar, wegens gebrek aan fondsen, hem naar

Eott. gezonden had werd hij, 29 jaar oud, in Mei ’30 aangenomen, om 24 Apr. ’32

onder zeil te gaan. E. A. ’30 p. 34; ’32 p. 161, 177. Mndber. ’33 p. 62.



254

omdat deze, volgens hem, o. a. in strijd was ,met het Christendom,

want z\j leidt niet tot de H. Schrift, die haar geheel vreemd is”.

Over de Chineezen, door Röttger denkelijk „vreemdelingen” genoemd

omdat zij zoo onophoudelijk heen en weer trokken, viel niet te roemen.

Zeker, die lieden betoonden zich altijd vriendelijk en voorkomend,

dikwerf zelfs hartelijk. Gctzlaff, dien zij „den waren leeraar” (Sing-

seng-si-si) noemden hadden zij hooggeacht , en ook van diens opvolger

namen zij gaarne allerlei gedeelten des Bijbels alsmede traktaatjes

aan. Hij kon die met milde handen uitdeelen omdat het eng. Trak-

taatgen. te Singapore hem als colporteur gebruikte, en ook Gützlaff

en anderen wel eens geld of boeken overzonden, ja einde ’37 waren

er reeds 26000 exempl. door zyne handen gegaan. Nu beweerden

sommigen wel dat de afnemers het papier gebruikten om er iets in

te wikkelen, maar Röttger beweerde, dat, met uitzondering misschien

van de Babas (Chin. uit eene jav. vrouw geboren), de eigenlijke Chi-

neezen zulk een heiligen eerbied hadden voor hetgeen in hunne taal

geschreven was, dat ze niet met dat doel aangenomen werden. Ook

van geneesk. hulp bleken de Chin. wel gediend, ja zijn hospitaal

bevatte in den regel een 50 zieken, en al waren er wel die met den

zendel. eens wilden spreken over „den bedorven toestand des harten”

en betuigden „geen vermaak meer te hebben en hunne oudvaderlyke

gewoonten”, voor den Doop meldde niemand zich aan. Ook met de

school had hij weinig moedgevende ervaringen. Toen hij zijn chin.

school, wegens de kosten had gesloten, deelde hij boekjes uit op de

scholen der Chineezen, die door de meesten gaarne als leesboekjes

gebruikt werden dewijl dit het koopen van andere overbodig maakte,

maar vrucht voor het Christendom gaf dit zoo luttel, dat hij weer

naar een eigen school verlangde. Zeer blijde was hij dus toen in ’36

een heer uit Malakka hem kosteloos een huis ten gebruike afstond

om er eene op te richten. Met de meesters echter, die van Singapore

kwamen, was hij zeer ongelukkig. De eerste rookte te veel opium, de

tweede had iets tegen Riouw en de derde wilde geen christ. boeken

op school dulden, en Röttger werd dat getob zoo moede dat hij

eindelijk maar weder als voorheen de toevlucht nam tot de scholen

der chin. „apothekers.”

Trots deze minder bemoedigende ervaringen bleef hij echter aan

zijn werkkring gehecht. In Febr. ’37 had Gützlaff nog over hem aan

het Gen. geschreven, en hoewel men hem hier vrij liet, ja beloofde

daar het trakt. van ƒ 125 per mnd te zullen uitbetalen, hij bleef, en

verklaarde zelfs in Dec. ’38 toen Gützlaff zich direct tot hem wendde.
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dat hij niet jaagde naar den roem , China gezien te hebben” en zonder

,hoogere roeping” Riouw niet durfde verlaten, te meer omdat er te

Singapore nog br. waren die sedert 4 of 5 jaar Chineesch leerden

en Gützlaff reeds hulp had van 6 eng. zendel. Tot dit besluit had

denkelijk ook het uitzicht meegewerkt naar Riouw te kunnen ver-

huizen. Hoe rustig men het ook op Loz had ,indien de Heer het

voor zeeroovers bewaart”
,

hij woonde te ver van alles af en het huis

,

staande op door witte mieren vernielde palen, was erg bouwvallg.

Voorts was het eil. een lastpost, want had Wentink het door banne-

lingen doen bearbeiden, hij moest arbeiders huren, zoodat hij in Jan.

’37 berekende, boven de opbrengst van de laatste 3*/2 jaar, ruim

f 250 bedragende, nog een goede ƒ 650 te hebben uitgegeven om het

in behoorlijken staat te houden. Dewijl er geen uitzicht op winst-

gevender cultuur bestond verzocht men hem in Sept, ’38 al wat op

het eil. aan het Gen. behoorde te verkoopen. Het Gouv. dat alleen

belang bij Loz hebben kon, en wel om te voorkomen dat het als

voorheen een rooversnest worden zou, toonde er zich niet begeerig

naar, en toen Röttger in ’40 naar Riouw verhuisde zond de Res.

daar enkele menschen heen om er op toe te zien terwijl de zendel.

nu en dan ook eens ging kijken. Dat men den man die nu te Riouw

ƒ 300 ’s jaars in een klein huis moest verwonen voortaan ƒ 1800

trakt. toelegde was billijk, te meer dewijl er nog al wat afging

voor bezoeken op omliggende plaatsen.

Reeds in ’36 zocht hij de Chineezen te Singapore een paar keer op

en ging ook naar het eil. Linga waar de 1000 Christenen wel eenige

boeken bezaten maar nooit eene pred. van het Ev. gehoord hadden.

Het volgend jaar toog hij een paar mnden op reis naar Muntok

(Banka) en Palembang (Sumatra) welke gem. met die van Riouw

vereenigd waren. Daar deze tocht op last en kosten van het Gouv.

geschiedde vond hij den weg gebaand om onder grooten toeloop het

Ev. te prediken en, naar hij geloofde, enkelen ten zegen te zijn. Op
eerstgenoemd eil. herhaalde hij in ’37 zijn bezoek op kosten van het

Gen. en het verslag ’t welk hij overzond achtte men zóo belangrijk

dat het hier afzonderlijk werd uitgegeven ten behoeve van hen die

het in, ’t Mndber. van ’40, wellicht niet zouden lezen.

Voegen we hier nog bij dat Röttger zich ook op letterkundig ge-

1) In ’40 moest hij om zijn ƒ 1800 trakt. in handen te krijgen niet minder dan

/ 242,50 betalen. De „Comm. voor Timor” vergoedde hem dit wel, maar zag toch

om naar goedkooper wijze van overmakeu. E. A. ’41 p. 127.
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bied niet onbetuigd liet, onderzoek deed naar de , Geschied, der 10

stammen IsraèTs in China”; eene , Geschied, van den opiumhandel”

en , Genealogische mededeelingen der Karenen in Birma” inzond,

eene missive aan Bestuurders richtte, waarbij hij „in heilige veront-

waardiging” opkwam tegen hetgeen over zendel. geschreven stond in

het op blz. 91 genoemde „Archief,” terwijl hij eindelijk in ’44 in

Duitschland nog uitgaf: Briefe über Hinter-Indien ') dan blykt genoeg-

zaam dat hy een man was die den tijd wist uit te koopen.

In ’41 begon hy echter te klagen over de gezondheid en een reis

naar Europa bleek volgens attest van een geneesheer noodig. Hij be-

sloot dus den tocht te aanvaarden en daartoe zyn trakt. over ’42 te

besteden, iets waartegen z. i. Bestuurders geen bezwaar zouden heb-

ben omdat hy voor de kosten van zijn verblijf hier en voor die der

terugreis zelf hoopte te zorgen. Na van vele Chineezen, den moham.

Onderkoning, den Hoogepriester en vele rijksgrooten talrijke blijken

van genegenheid ontvangen te hebben vertrok hy 7 Mei ’42, werd

op Java door den Oud-res. van Riouw, Goldman, vriendelyk bejegend

en ontving zelfs eene gratif. van ƒ 1000 „als bewijs van ’s Gouv.

tevredenheid over de door hem aan hetzelve bewezen belangelooze

diensten.”

In Nov. ’42 bij zijne familie te Berlijn gekomen legde zijn eenig

kind daar „den sluyer der sterfelijkheid” af. In de baden vond hy

genoegzame herstelling en betuigde op een samenkomst met eene

Coram. uit Bestuurders, bereid te zijn naar zijn post terug te keeren.

Wat dit laatste betreft, men had hier nog al bedenkingen want

Rüttger die reeds voor zyne reis geen verlof had gevraagd, gedroeg

zich vrij onafhankelijk en sprak liefst over wat hem goed dacht. Zou

voorts Riouw als station worden aangehouden dan waren een paar

helpers dringend noodig, en deze uit te zenden had ook bezwaar in

omdat daar wegens de vlottende bevolking moeilijk een vaste gem.

zou te stichten zyn. Aangezien Röttger, daar te huis en geacht,

moeilijk naar elders kon gezonden worden besloot men Riouw als

een „tydelijke post” aan te houden, maar hem op te wekken „geene

pogingen te verzuimen tot het verzamelen van eene gem. uit degenen

waaronder hij werkzaam is” en tevens te beproeven zich uit Chineezen

en Maleiers medehelpers te vormen door welke men dan op de in-

boorlingen invloed hoopte te erlangen. Zoo hij hierin slagen mocht

1) In ’46 verscheen hiervan te Deventer eene vert. onder den titel: Berigten

omtrent Indië.
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zou men hem, met het oog op zijne bezoekreizen ,
een medehelper

ter zijde stellen.

Na in Juni ’44 uit Berlijn een woord van onderwerping geschreven

en in Juli op de Alg. Verg. een woord van opwekking gesproken te

hebben vertrok Röttgee en werd den 2*^®" Kerstdag van dat jaar

weder te Riouw „met bljjken van liefde en achting” ontvangen.

Aan het verlangen des Gen. daar eene gem. te verzamelen scheen hij

echter niet te kunnen voldoen. Lichamelijk wilden de Chineezen wel

door hem geholpen worden, maar geestelijke behoeften „zien en

kennen ze niet.” Nog vóór het einde van ’45 hing hij een treurig

tafereel van Riouw op. Onder de Christ. waren het de soldaten en

matrozen, de onderwijzer en de catechisanten die van zijn dienst ge-

bruik maakten maar de overigen toonden zich afkeerig „dewijl hij

niet, gelijk anderen, zich schikken kon naar de beginselen der wereld.”

En de Chineezen? Onder de 12 a 13000 die er waren, „zijn er nauwlijk

12 of 13 te vinden die niet aan het opium rooken, dobbelen of

tooneelspel verslaafd zijn.” Slechts een 30 uit de arbeidende klasse,

die eigenlijk niet te Riouw te huis behoorden, maakten getrouw van

zijn onderwijs gebruik, maar toen hij bereid was hen op hun verlan-

gen te doopen bleek het dat sommigen zich reeds door roomsche

zendel., die het zoo nauw niet namen met de zedelijkheid, hadden

laten doopen en zich nogmaals aan die plechtigheid zouden onder-

worpen hebben in de hoop er wat geld uit te slaan. Voorts hadden

zeeroovers zijn buurman geplunderd en deerlijk mishandeld, zoodat

hij eene schuilplaats had moeten zoeken in eene woning bij het fort,

waarvan het gevolg was dat geen Chinees meer tot de avondbijeen-

komst kwam. Toen bovendien ziekte zijner vrouw een spoedig

terugkeeren naar Europa noodig maakte, was hij begin ’46 van

Riouw vertrokken en verzocht: hem niet langer als zendel. van het

Gen. aan te merken, want hij was te oud om elders nog te werken.

Van een wissel groot f 000 dien hij in Jan. ’46 getrokken had zou

hij later terugbetalen wat Bestuurders verlangden. Ter verg. van 7

Sept. ’46 besloten deze Röttgee hun ongenoegen over het door hem
gehouden gedrag te melden en ten blijke daarvan de geheele som
terug te vorderen. Op voorstel van den Inspector, die in Indië niet

veel goeds over Röttgee’s „ijver voor den Heer en Zijne heilige zaak”

vernam
,
werd 17 Nov. ’47 goedgevonden Riouw als zendingspost op

te geven. Daar zou een reizend pred. komen; met een zendel. kon

dat botsing geven en de krachten over welke men te beschikken had

moesten vooral niet verdeeld worden.
KKUIJF, Geschied. Ned. Z. Gen. 17



25Ö

Hebben we reeds gehandeld over eene zending die ook o. i. ,bij

vergissing” ontstaan is (blz. 230), we zouden bier willen spreken

van eene zending ,bij toeval” ontstaan. Evenwel, de waarheid erken-

nende van Schiller’s woord „het toeval is godslastering” en staande

aan het eind eener werkzaamheid die, wat de heidenwereld betreft, zoo

luttel vrucht te zien gaf, bepalen we ons tot den wensch dat Röttgeb

zich niet vergist hebbe toen hij in ’41 met het oog op de Chineezen

schreef: „dat de kennis van het Christendom verder ouder hen ver-

spreid is dan men doorgaans ziet of veronderstelt.” Voorts vond de

man, wien in ’32 op Java „door een hoogen ambtenaar uitdrukkelijk

verboden” werd Bijbels of tractaten uit te deelen, op Riouw over-

vloedig gelegenheid het woord Gods in velerlei talen naar alle streken

van ’t compas te verspreiden. Zyne bede „dat de Heer des oogstes

dat levende zaad van zijn woord vruchtbaar raogt maken tot Zijne

verheerlijking en tot heil dezer volken” is, naar we vertrouwen, niet

te vergeefs geweest *).

HOOFDSTUK XXII.

NA VIJFTIG JAREN.

In de Groote kerk te Rott. was Woensdag 21 Juli ’47 eene aan-

zienlijke schare vereenigd. Het was de week waarin het Gen. zijne

Vijftigste Alg. Verg. hield, en ofschoon het 19 Dec. pas een halve

eeuw geleden zou zijn sinds het Gen. was opgericht, men meende

het heuglijk feest beter in den zomer, nu men toch bijeen was, te

kunnen herdenken dan in den winter als men uit alle oorden des

lands moest overkomen. Uitnoodigingen waren gezonden aan 10 Comm.

die evenzooveel kerk- en andere gen. vertegenwoordigden
,
aan ver-

schillende autoriteiten in land en stad, aan 3 Vrouwenvereen. en aan

8 Christ. gem. welke in Rott. gevonden werden. Een koor van 70

n E. A. ’35 p. 35; ’37 p. 137, 151 , 174 , 219; ’38 p. 113, 123, 137, 139; ’39

p. 51, 109; ’40 p. 68, 205, 216, 225; ’4l p. 67, 127, 434; ’42 p. 4, 91, 109; ’43

p. 2, 160; ’44 p. 15, 28, 54; ’45 p. 75, 82, 126; ’46 p. 42, 97, 127, 156, 159,

184; ’47 p. 157, 159. Mndber. ’36 p. 101 , 137, 175; ’37 p. 8, 139, 178; ’39p. 138;

’42 p. 113; '43 p. 47; '44 p. 129, 136. Röttger, Ber. omtrent liidic p. 148, 273,

289, 290, 292.
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,geoefende zangers” zou de plechtigheid opluisteren en Dr. P. H.

Hugenholtz pred. te Rott., medebestuurder des Gen., daartoe „niet

naar de gewone volgorde maar bij wijze van stemming het vorig jaar

gekozen”, zou de feestrede houden en was daartoe, getuige zijn ge-

schrift Het Ned. Z. Gen. in ’41 uitgegeven, zeker een der meest

bevoegden. Niet minder dan 85 Bestuursleden en direct.
,
9 oud-direct.

en evenzooveel medew. leden waren den vorigen dag ter Jaarverg.

opgekomen. De toespraak waarmede de voorzitter H. G. J. van Does-

BUKGH haar opende, moge „hartelijk” geweest zijn, naar het verslag

te oordeelen daarvan in de Handel, gegeven, komt zij ons, voor zulk

eene gelegenheid, vrij onbeduidend voor. Gelukkig dat de feestrede-

naar zijne taak ernstiger opnam want al koos hij
,
de bij het Gen.

bestaande traditie en het Boek dat voor hem lag eerende, ook geen

Schriftwoord om, laat het dan zijn „naar aanleiding daarvan” te

zeggen wat hem op het hart lag, hij kweet zich op voortreffelijke

wijze van de veelszins moeilijke taak toen hij zyne hoorders ging

„voorhouden”: hoe het vijftigjarig bestaan van het Gen. eene opwek-

king bracht „tot ootmoedige verheerlijking van God en tot nieuwen

ijver in het werk des Heeren.”

Bepaalde spreker in zyn eerste deel zich tot een overzicht van het-

geen door het Gen. verricht was en tot den meerderen of minderen zegen

die op den arbeid had gerust, wij hebben hem daarbij niet te volgen

,

want wat wy dienaangaande verhaalden, al lieten we het werk op

N. Celebes ook nog rusten, legt daarvan goede getuigenis af. Omzijn

adjectief „ootmoedig” te rechtvaardigen wees spreker echter ook op

de betrekkelijk weinige belangstelling welke de arbeid des Gen. in ons

vaderland gevonden had, en zelfs hen die er hunne schouders onder

gezet hadden liet hij niet vrij uitgaan omdat ook hunne liefde te

lauw, hun inzicht te beperkt, hun geloof te zwak was geweest.

We zyn hier dus reeds van het zendingsveld weggeleid en verplaatst

naar den zendingshaard
,
en eer we dit tijdvak sluiten is het zeker

gepast dat we er ons eene pooze aan nederzetten om nog de aandacht

te vestigen op een en ander waarbij we in den loop onzer Geschiedenis

niet, of niet lang genoeg konden stilstaan. Immers, al kunnen -we,

I
na den arbeid van het Gen. ten bate van ons vaderland en van de

heidenwereld gadegeslagen te hebben, het woord van Vondel op Anslo :

„het sichbre deel is ’t minst van hem” niet toepassen, toch worde

niet voorbij gezien, dat, in verband met het werk waarvan ieder

weten kon, nog veel moest verricht wat minder in ’t oog viel maar dat

niet stilzwijgend mag worden voorbijgegaan. Hierop te letten zij dus

17*
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ten besluite onze taak, en zullen we aan het einde van ons tijdvak

HH. Bestuurders ook niet kunnen toevoegen: het kleed van den

ootmoed past U niet, we zullen toch moeten erkennen: aan yver

heeft het hen niet ontbroken.

Ten behoeve van de acht zendingsvelden van welke wy de geschie-

denis verhaalden zyn door het Gen. vóór ’48 niet minder dan 70

mannen en 4 vrouwen afgezonden, en rekenen wij hierby de 9 mannen

en eene vrouw die, ofschoon mede in dit tijdvak vertrokken, niet

op die 8 zendingsvelden gediend hebben dan komen we tot een getal

van 84 personen, vóór ’48 opgeleid, uitgerust, afgezonden en ten

deele althans verzorgd. Zwijgen we nu maar van hen, die, uit welke

oorzaak ook, hunne bestemming niet bereikten, dan spreekt het van

zelf, dat behalve de arbeid van Bestuurders waarvan we reeds ten

opzichte dier 74 personen melding maakten, er nog allerlei te regelen

viel, dat met het wezen en wèlwezen zoo van de zendelingen als

van de zending in onafscheidelijk verband stond.

Zoo deed zich, om al aanstonds op een gewichtig punt de aan-

dacht te vestigen, alras de vraag voor: hoe zou men handelen ten

aanzien van het huwelijk der zendel. f Hadde men zich gehouden

aan de in die dagen ook by andere gen. bestaande meening, dat

zy die naar wilde volken uitgingen ongehuwd behoorden te zyn,

men zou het huwelijk verboden hebben, maar in ’06 werd bepaald,

dat men het aan de eene zijde „noch onmogelyk, noch moeijelyk

behoort te maken”, maar aan de andere zijde dient te zorgen „dat

het Gen. en de zaak des Ev. geen schade lyden door de willekeur

eens Zendelings”. Nadat reeds verschillende arbeiders gehuwd waren

uitgezonden stelde de direct. P. J. Laan in T9 voor, als regel

aan te nemen: liever gehuwden dan ongehuwden af te vaardigen,

zoodat in ’20 besloten werd hen die zich by het Gen. aanboden

of reeds onderricht ontvingen er op te wijzen, dat er met het oog

op de zending goede en geoorloofde maar ook schadelijke huwelijken

waren. Zoo men ontdekte dat een kweekel. neiging tot het huwelyk

toonde zou men haar, al naarmate de vrouw tot welke hy zich

getrokken gevoelde na onderzoek zou blijken te zijn, aanmoedigen

of bestryden. Zij die reeds vertrokken waren hadden echter toe-

stemming des Bestuurs noodig indien zij wilden trouwen, doch dewijl

het zoo gemakkelijk niet ging op zulk een afstand inlichtingen te

erlangen tot welke der drie categoriën zulk een huwelyk wel behooren

zou en men te Bat. ook niet alles wist of weten kon, was het al
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voorgekomen dat enkelen zich ,met jonge, slecht opgevoede, onge-

oefende, weinig gevormde, en dus in vele opzichten ongeschikte meisjes

hadden verbonden”. Al heette het ook
,
zooals h.v. bij ter Linden

,
dat

men eene „prinses” getrouwd had, eene keus uit vrouwen die soms

meer tot den zendeling dan tot het Christendom bekeerd bleken en

het voorschrift voor Salomo’s bruid: baars vaders huis te vergeten

(Ps. 45 : 11) maar moeilijk konden opvolgen, achtte men niet wen-

schelijk en gevoelde maar weinig voor hetgeen de Ambonneezen eens

aan Matelief betuigden: „Hoe souden wij liefde tot u krijghen, ghij

en trout onder ons niet.” Nazenden van eene levensgezellin had echter

ook bezwaren, want niet alleen dat daarvan het gevolg kon zijn een

avontuurlijke en kostbare reis als b.v. die van Mej. v. d. Veer, maar

de zendel. achtte zich nog al spoedig verplicht te Bat. aan den Boom

te staan als zijn meisje uitkwam, iets wat op tijd en geld te staan

kwam. Vandaar dat Ds. Lenting in Sept. ’32, toen 3 zendel. aange-

komen waren, zijn leedwezen betuigde dat niet één hunner gehuwd

was, ja zelfs den canon stelde: „Beter éen gehuwde dan 3 ongehuwde

zendel.”, want, wegens de ijverzucht der mannen, moest de zendel.

om nuttig te zijn voor het vrouwelijk geslacht en vooral om door de

vrouw te kunnen arbeiden, gehuwd zijn.

Dit had ten gevolge dat de direct. Dibbits in ’33 de vraag ter tafel

bracht: of het niet goed zou zijn den zendel. gehuwd uit te zenden?

Een Comm. werd benoemd, die in ’34 nog eens versterkt werd, en

nadat deze zich op de hoogte gesteld had van hetgeen in zake huwelijk

elders bepaald was gaf zij ter Jaarverg. van ’34 een uitvoerig rapp.

waarvan de slotsom was: bij het in ’20 bepaalde te blijven. Een zendel.,

zoo werd echter later vastgesteld, die vóór zijne uitzending wenschte

te huwen kon zulks doen als goede berichten omtrent zijne aanstaande

inkwamen, terwijl hij die ongehuwd uitgegaan, zonder toestemming

des Bestuurs een huwelijk sloot waarvan bleek dat het tot de scha-

delijke behoorde, daardoor zich ontsloeg, ja al viel het ook beter uit,

zoo zou zijne vrouw toch „weinig of geen aanspraak hebben om immer
onder de zendel. zusters te worden opgenomen.

Ofschoon ten opzichte van dit alles nog veel te wenschen overbleef,

de toestemming, zooals bij Roskott in ’35, wel eens afgedwongen

was, een ambtenaar te Koepang in ’36 op ongehuwde zendel aan-

drong omdat een gehuwde er zoo op gesteld was dat zijne echtge-

noote toch „Mevrouw” zou wezen en het gehuwde leven ook hinder-

lijk was in het aanleeren der taal, toch bleef het Gen. bij het

bepaalde. Alleen voegde het, bij vroegere praktijk zich aansluitend.
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aan eene ten jare ’40 afgegeven instr. toe: dat het huwelijk slechts

zou worden toegestaan wanneer de br. als zelfstandige zendel. op

eene bepaalde plaats gevestigd waren. In overeenstemming hiermede

werd in het Regl. op het Zend.huis in ’41 de verwachting uitgedrukt

:

dat de zendel. des Gen. nooit aan een huwelijk zouden denken ’t welk

nadeelig voor hunne bestemming ïou zijn en voorts bepaald: gedu-

rende den tijd der opleiding komt geene verloving te pas en een

huwelijk wordt niet toegestaan vóór de plaats der bestemming be-

reikt is. Slechts in gevallen dat een huwelijk, met het oog op den

werkkring welke aangewezen zou worden, wenschelijk mocht zijn zou

dit vroeger worden toegestaan. De eerste, nogal strenge, bepaling

die o.a. ook te Bazel bestond en ten gevolge waarvan in ’46 en ’47

de kweekel. Gr. en P. ontslagen moesten worden, werd in’48, nadat

,Iets over het huwelijk onzer zendel.” door den Inspector van Rhijn

ter verg. gelezen was, in zoover gewijzigd, dat eene verloving zou

worden toegestaan als de tijd van uitzending bepaald was, terwijl

zulk verlof volstrekt geen invloed mocht hebben op de plaats waar-

heen de zendel. gezonden werd.

Dewijl men reeds brieven ontvangen had waarin, zooals Mej. T. G.

,

een aan een zendel. verloofd meisje ten jare ’41 deed, verklaard werd

:

dat zij „noch middelen tot uitrusting noch tot de reis had” en het

dan moeilijk viel de hand op de beurs te houden, bepaalde men; dat

dergelijke uitgaven niet ten laste van het Gen. mochten komen *).

Was zoo een punt geregeld, dat, om met den Inspector te spreken

,

ingreep „in het binnenste merg onzer Zendel.” en „een zeer voorname

plaats in het geheime dagboek van hun leven” bekleedde, er moesten
,

dit volgt uit den aard der zaak, ook maatregelen getroffen worden

omtrent weduwen en weezen. Reeds in ’05 toen het Lond. gen. tot be-

wustheid kwam van „zijne verpligtingen om te zorgen voor de Wed.

der Zendel., vooral wanneer deze Vrouwen met hare Mans de

Reize naar de Heidenen hebben mede gedaan”, wenschte dit gen. te

weten hoe men er hier over dacht. Ter Jaarverg. van ’06 bleek dat

men zich hier ook gebonden achtte ten opzichte van den zendel. die

op christ. wijze gehuwd, daardoor ook aan de zendingszaak bevorder-

lijk geweest is en in het werk des Heeren gestorven was. Men besloot

>) Handel. ’05 p. 78; ’06 p. 32, 74; ’20 p. 46; '22 p. 736; '33 p. 23; '34 p. 8,

43 enz. E. A. '28 p. 400; '33 p. 219, 233, 249; '35 p. 169, 179; '37 p. 47; '40 p.

174; '41 p. 87, 296; '46 p. 290; '47 p. 82; '48 p. 154—164; ''67 p. 162.
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dus eén Wed. en Weezenfonds aan te leggen waarvoor men sedert

’09 jaarlijks deel der intresten wenschte af te zonderen. Slechts

een jaar geschiedde dit en daar het koopen van effecten in dien tijd

schade, en afzonderlijke administratie nog al moeite gaf terwijl ten

slotte de gelden van dat Fonds toch gelden van het Gen. bleven die

men ook voor ander doel mocht gebruiken, werd alras bij het reke-

ning doen geen melding meer van het Wed.fonds gemaakt. Toen in

’20 enkele giften bepaald voor de wed. waren ingekomen kwam de

zaak weder ter sprake zoodat 2 jaar later besloten werd deze gelden

met andere die men voor dit doel hoopte te ontvangen, afzonderlijk

te houden. Tot eenige kracht schijnt het Fonds zoo weinig gekomen

te zijn dat er maar geen melding van gemaakt werd zoodat van ver-

scheidene zijden ernstig werd aangedrongen op dit punt , bepalingen”

te maken. Dewijl dit niet gebeurde verkeerden sommige zendel. nog-

al in zorg of wellicht na hun dood hunne vrouw en kinderen ,niet

in gebrek zullen vervallen en tot schande van het Gen. zullen loopen.”

Op voorstel van de ,Comm. voor Celebes” werd eindelijk 6 Aug. ’38

goedgevonden: dat eene wed. het volle trakt. van haar man tot aan

het einde der 3 mnden waarin hij overleden was zou genieten. Zij

die zendelingszusters waren kregen dan nog eén jaar lang de helft

van het trakt.; zij die zulks niet waren gedurende dienzelfden tijd ’/s

,

terwijl daarna naar bevind van zaken, welk onderzoek echter lastig

bleef, met haar zou gehandeld worden.

Wat de weezen betreft, het spreekt van zelf dat men zich aan deze

niet geheel kon onttrekken en toen dan ook een beroep op de kas

gedaan werd ten behoeve eener 14jarige dochter van wijlen Abr.

Albrecht besloot men in ’20 voor haar gedurende enkele jaren ƒ 75

bij te dragen. Bepalingen werden echter niet gemaakt
,
dan alleen dat

nagelaten kinderen van zendel. zoo zij geschikt bleken tot den dienst

onder de heidenen daarvoor konden opgeleid worden. Dit Art. 5 van

het in ’22 ingediende Ontwerp tot het opleiden van zendel.-kweekel.

,

wilden sommigen echter in ’42
,
na de moeilijkheden met de weezen

Wix ondervonden, nader omschrijven, maar het Bestuur ging

hiertoe niet over daar het zich vrijheid van handelen wilde voorbe-

houden. Voor een kind van wijlen Mattern gaf men in ’43 nog wel

ƒ 350 mits de familie in Duitschland er verder voor zorgde
,
maar men

zag er tegen op zelfs het uitzicht te openen: dat kinderen, reeds door

hun vader opgeleid ,tot eenige betrekking die nuttig kon gerekend

worden voor het Kon. der hemelen” na diens overlijden in het Inst.

te Batoemejrah een plaats zouden kunnen vinden. Zoo bleven dus de
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kinderen ten laste der weduwen, die, volgens het besluit van 6 Aug.

’38, in den regel op ƒ 500 pensioen konden rekenen ').

Dewijl dat pensioen in verband stond met de traktementen komen

we tot de vraag: hoe deze geregeld waren? Het antwoord moet zijn:

dat er in den beginne van geen regeling sprake was, want salaris,

zoo heette het in ’07, geeft het Gen. niet, het verstrekt alleen wat

voor voedsel enz. noodig geacht wordt. De instr. in ’26 voor de amb.

arbeiders opgesteld hield dan ook in: dat de zendel.
,
aan wien jaarlijks

f 150 tot eigen vrij gebruik werd gegeven, zich den naam van een

rechtgeaard zendel. waardig moest betoonen door ,tevredenheid met

het volstrekt noodige’’, en toen 2 jaar later verzocht werd aan Bar

het trakt. van ƒ 75 per mnd hetwelk het Gouv. had ingetrokken, te

vergoeden, werd wel aan het Hulpgen. op Timor geschreven hem
van het noodige te verzorgen maar het kon nimmer een punt van

overweging worden ,ora de br. door een vast trakt. te bezoldigen.”

Tot vrij wat ongenoegen heeft dergelijke , verzorging”, vooral in

de Timorsche zending, van welke die op Z. W. eil. afhankelijk was,

aanleiding gegeven, zoo zelfs dat de ,Comm. voor Timor” in een rapp.

van ’42 drukken liet, ,dat het haar voorkomt dat de B.B. op Timor

niet vry zijn van meer hun eigen voordeel te behartigen dan het

belang des Gen.” Men heeft dan ook eindelijk het ,nimmer” van ’28

ingetrokken en is tot eene vaste bezoldiging gekomen, maar door

allerlei nogal uiteenloopende schatting van behoeften was er in de

trakt. vrij wat verschil zoodat men op N. Celebes ƒ 1350, op Timor

ƒ 1500, op Amboina, behalve Koskott die ƒ 2400 genoot, ƒ1800

’s jaars verstrekte. In ’44 werd het trakt. op ƒ 1500 gebracht. Zoo

was de ongelijkheid wel weggenomen maar dewijl de talrijkheid der

huisgezinnen verschilde gaf men, in te gaan met ’44, voor elk kind

tot zijn lÖ'^® jaar ƒ 25. Reeds in ’44 beliep die post ƒ 300. De elf

zendel. vereischten dus in ’44 de som van ƒ 16,500 terwijl 2 europ.

onderwijzers ƒ 4200 ontvingen. Bar voor ƒ 1440 pensioen te boek

stond en men Wentink te Depok ook nog ƒ 700 uitkeerde *).

>) E. A. ’05 p. 439: ’20 p. 534, 570; ’22 p. 715, 723; '24 p. 95; ’34 p. 57 enz.

322; '38 p. 54, 97, 108; '43 p. 136; '46 p. 1 1 ;
'58 p. 105. Hand. '06 p. 32, 60;

'09 p. 19; '22 p. 10, 70; '34 p. 57; '41 p. 58; '42 p. 18, 81.

Hand. '07 p. 33. E. A. '23 p. 12; '25 p. 204, 219; '26 p. 267; '28 p. 436;

'29 p. 449; '42 p. 65, 76, 137; '43 p. 79, 135; '83 p. 27 enz.
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Hebben wij de aandacht gevestigd op het voornaamste wat gedu-

rende de halve eeuw van het bestaan des Gen. met de verzorging

der zendelingen in verband stond, die der zending eischt dat we nog

op eéne zaak meer bijzonder de aandacht vestigen. We bedoelen de

taalquaestie.

Toen door de vriendelijkheid van den direct. M. Tijdeman 6 Oct. 1800

een N. Test. in het Maleisch op de bestuurstafel kwam te liggen

besloot men, het ,met dankzegging aan te nemen” en het in de bibl.

te plaatsen. Nauwlijks was Kam echter in de Mol. waar het Mal.
,
die

lingua franca van den Ind. Archipel, evenals elders naast de bahasa-

tanah (landstaal) grooten invloed had, of vóór het jaar ’16 ten einde

liep vroeg hij om Berijmde Psalmen in de mal. taal. Men was er hier

nogal mede verlegen, en dewijl een onderzoek ,of er in ons vader-

land eenige voorraad van de Berijmde Ps. in de Mal. Taal voor-

handen is” vruchteloos was geweest, zou men er eens over schrijven

aan een duitsch prof. In ’20 was de te dezer zake benoemde Comm.

zoo gelukkig een ex. in handen te krijgen van eene door Werndlij

en Serruus in 1735 te Amst in Hoog-Mal. bezorgde uitgaaf ’) en eer

nog het jaar ten einde liep kon men met Enschedé te Haarlem, dank

zij hunne en anderer medewerking, een contractsluiten, waarvan het

gevolg was dat Kam in ’25 reeds 3500 ex. dier uitgaaf in handen

kreeg. Dewijl men de matrijzen liet staan kon ook op Timor in de

behoefte worden voorzien en den zendel. werd aanbevolen de Ps.

zooveel mogelijk te verkoopen.

Wat de reeds in T7 gedane aanvraag om Bijbels aangaat, het Gen.

kon de bezorging hiervan overlaten zoowel aan het Britsch- als aan

het Ned. Bijb. gen. welk laatste reeds in ’19 te Berkel drukproeven

deed corrigeeren *).

*) Hiervoor was ook gebruik gemaakt van eene in 1652 verschenen uitgaaf voor

welke Jan van Hasel de eerste 50 Psalmen berijmd had, terwijl JrsTus Heurnu’s

deze herzag en er de overige 100 aan toevoegde. In ’46 bezorgde het N. Bijb. gen.,

onder toezicht van prof. Veth, eene uitgave van de Psalmen in Laag-Mal.

’) Gelijk bekend is boden M. Leijdekker en P. v. d. Vorm in 1700 den kerke-

raad te Bat. een keurig geschreven ex. van een in Hoog-Mal. vertaalden Bijbel aan.

Dewijl de pred. met F. Valentijn aan ’t hoofd, meenden dat het volk, ’t welk Laag-

Mal. sprak, aan dergelijken Bijbel die vol vreemde woorden en constructies was , niets

zou hebben en zij zelve er ook niet mee terecht konden, duurde het tot 1722 voor

O. I. Comp. besloot hem uit te geven. Door de zorg van Werndly en Serrufs zag

hij van 1731—35 bij Wetstein te Amst., met lat. letters gedrukt, het licht. Van
1744—58 werd te Bat. een Bijbel, mede in Hoog-Mal., doch met arab. letters ge-

drukt, uitgegeven. Van 1820—24 zag hiervan een uitgaaf te Haarlem het licht door
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Minder gunstig stond het met Gezangen. Er bestond een bundel

in Laag-Mal. door een eng. zendel. vervaardigd en in ’20 te Singapore

gedrukt, waarvan Kam in ’26 voor zijne rek. een oplaag bestelde bij

Enschedé. Toen le Brüijn echter in datzelfde jaar onze Ev. gezangen

vertaald had, verzocht Kam het Gen. hiervan een 25000 exempl. te

laten drukken, wat men echter, met het oog op de waarde dier ver-

taling
, afsloeg. Beter slaagde de koepangsche zendel. met de vert. van

een in '11 door het Gen. ten dienste der bidstonden uitgegeven

bundelje Zendeling gezangen'), ’t welk te Bat
,

buiten het Gen. om,

werd gedrukt.

Bleven dus nog over zoogen. Kleine stuitje.^, waarvoor men reeds

in Mrt. ’17 uit Bat. gezonden copie ter tafel had. Hoewel deze naar

Amst. aan deskundigen ter beoordeeling gezonden werden kwam er

van dergeljjke uitgaaf niets, voorenaleer de „Comm. voor de mal.

taal" optrad.

De stoot voor hare instelling gaf Mr. van Buren in ’35
,

niet slechts

omdat het hem voorkwam dat de zendel. reeds hier zich in die taal

behoorden te oefenen
,
maar ook dewijl andere personen zich daardoor

genoodzaakt zouden gevoelen zich mede op haar toe te leggen en er zoo

meer letterkundige gemeenschap met Indië te wachten was. Dit voor-

stel viel, wat het eerste gedeelte betreft, in goede aarde, want niet

alleen moest door de zendel. de tijd der reis, maar ook nog eenige

mnden te Bat. aan het leeren der mal. taal besteed worden. Dat was

kostbaar, maar zulk een verlengd verblijf in de hoofdstad van Indië

leerde hen bovendien behoeften kennen die zij later niet konden be-

vredigen, terwijl het onderwijs ’t welk men er dan nog krijgen kon

vrij wat te weuschen overliet. Gelukkig was in dat jaar Ds. Lenting uit

het Ned. Bijb. gen. onder toezicht van prof. Willmet. Eerst in ’32 verscheen te

Bat. ten koste van f 11000, door het Roerab. gen. bijeengebracht, een N.T. in Laag-

Mal. onder toezicht van Lenting en Medhurst, dat, hoe geschikt ook voor Oost-

Java, wegens de vele jav. woorden en zegswijzen voor de Mol. minder bruikbaar

was. De zendel. Keasberry te Singapore gaf eene vert. van het N. T. die, wegens

hare arab. letters, in de mal. gem. zoo goed als onbruikbaar was. Nog in ’48 achtte

de Inspector eene vert. wenschelijk in „zuiver Mal.”, eene taal welke het midden

heet te houden tusschen Hoog- en Laag-Mal. Of de latere vert. zoo van Boskott

als van Klinkert, dien wensch vervuld hebben kunnen we niet beoordeelen.

') Toen in ’5.5 het voorstel gedaan werd dat bundeltje „te herzien en te vermeer-

deren”, besloot men aan de Syn. Comm. der N. Her v. kerk te verzoeken : bij even tueelen

herdruk van haar gezangboek mede acht te slaan op de zendingszaak. In den ten

jare "GS verschenen „Vervolgbundel” werd aan dit verzoek, zij het dan ook niet op

breede schaal, voldaan. Hand ’55 p. 97. E. A. ’55 p. 59.
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Bat. hier aangekomen, en deze, die aan de Comm. werd toegevoegd,

gaf ,met ongemeene vaardigheid” zulke uitvoerige rapp. omtrent alles

wat op de in het mal. verschenen christel. godsd. letterkunde betrek-

king had, dat de vrucht van het voorstel was: de oprichting eener

„Comm. tot bevordering der studie van de Mal. taal”. De Comm.

maakte zich al aanstonds verdienstelijk door, op eene bij Wtt en

Zonen opgestelde mal. pers, duizenden schoolboekjes en Kleine stukjes

te laten drukken. Voor deze laatste leverden Akersloot, le Brüijn,

Heijmering en Lenting copie, terwijl vraagboekjes van Wester, Brink,

Egeling benevens Hdlshoff’s Leven van Jozef opgenomen werden. In

’41 had men er reeds f 5727 aan te koste gelegd en daar ze allen in

Hoog-Mal. geschreven waren konden ze hier en daar, vooral op Java,

niet gebruikt worden, wat er dan ook toe leidde de zendel. niet te

binden aan het Hoog-Mal. maar hen te laten schrijven in de taal die

bij hen gesproken en verstaan werd.

Wat den Psalmbundel betreft, een in ’38 genomen besluit dien te

herdrukken kon wegens de kosten niet uitgevoerd worden
,
en daarom

ook liet men na den bundel Zendeling gezangen, door le Brijn vertaald

,

voor rek. van het Gen. op nieuw uittegeven. Nadat nog eene bewer-

king van enkele Ev. gezangen door Heijmering
,
was afgekeurd

,
besloot

men in ’45, den gezangennood in aanmerking nemende, om den zeer

populairen bundel van 120 gezangen waarvan te Haarlem de matrijzen

nog stonden, op nieuw te laten afdrukken, doch nu met noten op

het eerste vers.

Het spreekt van zelf, dat, sinds hier der Comm. een mal. pers ten

dienste stond de zendel. nu en dan verzocht werden hun eigen persen

wat rust te gunnen, te meer, omdat men van oordeel was hier

goedkooper te kunnen leveren. Daar de Comm. bovendien wel

eens een en ander ter zijde legde wat haar ter uitgave werd toege-

zonden en niet minder gestreng was in het keuren van geschriften

die in Indië op de persen des Gen. gedrukt zouden worden, toonden

de zendel. zich nogal eens in hun eigenliefde gekrenkt, bewerend

dat zij alleen in staat waren de behoeften der zending met juistheid

te kunnen beoordeelen.

Van het hoofddoel der Comm. : de studie der mal. taal bij de

kweekel. te bevorderen en hen ook in land- en volkenkunde te onder-

richten, hiervan kon niets komen aleer men een Zend.huis had, maar

ook toen dit in ’38 was ingericht kwam men niet verder. Geen zendel.

toch was bekend genoeg met Mal. en Jav. dat het de kosten van

overkomst loonen zou, en een wetenschappelijk gevormd man eenige
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l’aren naar Indië zenden om zich dan later hier aan dat onderwijs te

wijden, bleek te duur. Gelukkig was Ds. Lenting, in Zeist wonende,

zoo goed de zendel. vóór zij uitgingen een week of 4 onder zijne

leiding te nemen, terwijl Hiebink na zijne benoeming in ’40 tot Dir.

van het Zend.huis
,
zich aanstonds op het Mal. toelegde. Toch behoorde

het Mal. alras tot de vakken waarin, naar diens eigen woorden
,
,niet

voldoende voorzien was”, en in ’43 werd dus Dr. Matthes aangesteld

om, behalve in die taal ook in het Mohammedanisme en de land- en

volkenk. van Indië les te geven. Dat deze in ’47 opgaf wat zoo goed

aan hem was toebetrouwd, om zich in Indië aan taalstudie te wijden

en ook dat Niemann hem in Sept. ’48 verving verhaalden we elders,

zoodat we thans afscheid nemen van eene Comm. welke, al treedt ze

in het Tweede tijdvak ook onder weidscher titel op, minder van zich hoo-

ren liet, maar desniettemin aanspraak behoudt op onze belangstelling ').

Belangstelling — ware deze vrij algemeen in ons land voor de

zendingszaak gevonden, we zouden, waar we ten besluite een en

ander over den financieelen toestand des Gen. in ’t midden gaan bren-

gen, zeker nu en dan moeten gewagen van iets dat zoowat op een

„millioenen speech” zou gelijken. Waar ons dit voorrecht niet gegund

is
,
hopen we toch ook op dat punt met een gevoel van dank van dit

tijdvak afscheid te kunnen nemen.

Terecht inziende dat de zaak der zending niet vóór alles eene

financ. onderneming mocht wezen waarbij berekening schering en

inslag was, trachtte men reeds van den beginne af haar te maken

tot een werk des geloofs en der liefde. Al spoedig na de oprichting

van het Gen. zette men dus des Maandagsavonds na afloop der be-

stuursverg. de deur open voor belangstellenden en hield een bidstond.

Ofschoon de aard dezer bijeenkomsten later behoorlijk werd omschre-

ven hebben zij nooit recht willen bloeien. In ’13 achtte men het

dan ook wenschelijk ,eene vernieuwde opwekking te doen”, en in

’14 spoorde de ,Comm. tot de Mndber.” op blz. 78 van haar blad en

het Bestuur op blz. 159 het christ. publiek aan ’s Heeren aangezicht

ten behoeve der uitbreiding van het Ev. te zoeken. In T6 kwam
zelfs eene ,Comm. tot opwekking en deelneming” tot stand die corresp.

1
) E. A. 1800 p. 160; ’16 p. 283; ’17 p. 309, 338; ’I9 p. 462, 47.5, 492; ’20

p. 506, 511 , 573, 575; ’24 p. 82; ’26 p. 307; ’28 p. 389; '30 p. 51, 52; '35 p. 106;

’36 p. 62; ’38 p. 85 enz.; '43 p. 100; ’44 p. 47; ’45 p. 95, 96, lil; ’48 p. 49.

Hand. ’35 p. 78; ’36 p. 45, 50, 56, 75; '38 p. 20; 40 p. 59; '41 p. 38; '48 p 31.
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zou met plaatsen waar geen biduren gehouden werden ja er werd

besloten „Eene verzameling van liederen ten gebruike van het Gen.”

uit te geven *)• In ’17 en ’19 werden de pogingen om deelneming te

wekken krachtig herhaald
,
maar trots dit alles kon men de Aanspraak

welke in Dec. ’22, naar aanleiding van het 25jarig bestaan des Gen.

in Mndber. No. 12 verscheen, nog naar 1227 plaatsen zenden waar

geen biduren gehouden werden. De Comm. die jaarlijks rapp. uitbracht

aangaande den „Binnenl. staat des Gen.” moest, al werd ook zóo

krachtig gewerkt dat men b.v. in ’35 te Amst. 200 leden en vele

begunstigers won, te Delft in ’38 het getal der eerste van 66 tot 137

gebracht werd en op vele plaatsen, zoo door circulaires als persoon-

lijk bezoek het aantal van beiden merkelijk rees, in den regel klagen

dat er op het punt van bidstonden veel te wenschen overbleef. Na-

tuurlijk ontbrak het niet aan Voorstellen om hierin verbetering te

brengen. De Afd. Utrecht wilde er in ’34 nog eens op aandringen om
ze, zij het ook maar eens per jaar te doen houden. Reeds 2 jaar

vroeger had de Afd. Gron. er op gewezen dat de Mndber. die de

hoofdstof voor die samenkomsten opleverden
,
meer doelmatig daarvoor

ingericht konden worden, iets waarop de Afd. Leiden in ’35 meer

uitvoerig aandrong. Toen Bestuurders eindelijk de vraag gesteld had-

den: of er ook middelen bekend waren om de bidstonden niet alleen

beter te houden maar ook te doen bijwonen, wezen in ’47 een paar

N. Brab. pred. bij vernieuwing op den eentoonigen vorm en weinig

belangrijken inhoud der Mndber. en gaven tevens enkele wenken hoe

de voorgangers hieraan te gemoet konden komen. Waar het volgend

jaar een pred. uit N. Holland aanried de bidstonden 4 keer per jaar

bij de nabetrachting op het H. Avondmaal te houden, werd in een

welbewerkt rapp. dit voorstel niet alleen afgekeurd maar de vraag

aangaande de zend. bidstonden werd tevens „voortdurend aan de

ernstige overweging van al de broeders” aanbevolen.

Laten we ons over dien weinigen opgang niet verbazen. We willen

niet vragen of er in dat overal op eenzelfden tijd samenkomen niet

iets methodistisch lag, voorheen misschien meer nog dan thans met

onzen volksaard in strijd; ook niet, of zekere gelijkheid in christ.

kennis en ervaring welke voor de gemeenschap in het gebed een ver-

eischte is, wel gevonden kon worden in verg. waar Christenen van

verschillende belijdenis bijeenkwamen, en evenmin, of het bij een

b Deze bundel, 27 door R. Feith bewerkte liederen, benevens toepasselijke Ps.

en Gez. verzen bevattend, zag in ’17 te Amst. het licht.
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bidstond niet wenscbelijk is de gelegenheid zyn hart voor God uit

te storten nog voor andere gemeenteleden dan den „voorganger” open

te stellen? Wij blijven slechts bij het uitwendige, en dan? Op de

meeste plaatsen eene holle kerk schaars verlicht door walmende

vetkaarsen, terwijl de voorganger zoo hij al iets leverde dat naar

vorm en inhoud van de cultus-preek verschilde, uit een voorlas

’t welk de hoorders öf reeds lazen öf weldra konden genieten. Wel
werden er zeker „de noodige ophelderende en stichtende aanmerkingen”

tusschen gevoegd, doch hoe geleerd de voorganger overigens ook

wezen mocht, te weinig was hij, vooral in een tijd toen goede zen-

dingsliteratuur nog schaarscher was dan thans, met vreemde landen

en volken bekend om eens een hinken wissel op de verbeelding van

zyn hoorders te kunnen trekken m. a. w. ze te boeien.

De vraag der Best. is ook nu nog een open vraag en zal het wel

blijven zoolang in elke gem.
,
vooral des winters, geen warm en goed

verlicht lokaal gevonden wordt, waarin men gezellig bijeen zit om te

luisteren naar een man, die, te huis in de ryke zend.literatuur, welke

vooral Eng. en Duitschland oplevert, niet preekt maar vertelt, en,

van kaarten en platen voorzien, het gesprokene toelicht.

Gelukkig dat we de belangstelling in het werk des Gen alleen naar

deze samenkomsten niet hebben af te meten, maar spreken kunnen

over klinkende en blinkende bewijzen van instemming. Reeds in het

eerste half jaar bedroeg de ontvangst ƒ 9500, in 1805 was zij, over-

schot van vorige rekeningen er bij gerekend
,

tot ƒ 65886 gestegen

en zelfs in het rampspoedige jaar ’IO bereikte zij nog bijna het cyfer

van f 18000. Hoewel in ’04 voor het huis waarin men vergaderde

ƒ 2900 betaald was benevens ƒ 10000 voor transport van 12 personen

en de tiërceering van ’IO het Gen. op het verlies van omstreeks eene

ton gouds te staan kwam, toch bezat men in ’13 nog een kap. van

f 226858. Nemen wij nu in aanmerking dat het Gen. in zyn eerste 10

levensjaren gemiddeld maar f 6425 en in het tweede tiental (1807
—

’16)

door elkaar f 9078 ’s jaars uitgaf, dan kunnen we ook wel nazeggen:

dat kapitaal is „het droevig product van .... gebrek aan werkzaam-

heid” maar met dat al was het er toch en na de conversie bleef er

in ’15 nog ƒ 109210 staan. In ’20, nadat men wel degelyk gewerkt

had, al leefden de uitgezondenen, tot waarn. pred. benoemd, ook

niet op kosten des Gen., was het vastefonds weer met bijna f 45000

toegenomen en toen 16 Juli ’23 het Gen. 25 jaar bestaan had vond de

feestredenaar Hoog stof te over om uit den blik op het voorleden „aan-

moediging” te putten om het „edel werk met allen ijver voort te zetten.”
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Tocli scteen hier en daar die yver te verflauwen en in ’26 werden

dus de , Afdeelingen” in ’t leven geroepen, welke zich, volgens den

voorsteller o. m. hadden toe te leggen op: ,het opsporen van bijdra-

gende leden”, terwijl zij meteen de lijsten der contrib. leden in orde

konden brengen of houden, zoodat men minder afhankelijk werd van

een of ander pred. en deze verhuizen kon zonder dat alles in de war

kwam. Waren die Afd. wel eens niet vlug in ’t overmaken van het-

geen na aftrek van onkosten of eigen arbeid overschoot, ja hielden

enkele er nog een eigen kas op na zelfs nadat het werk der inw.

zending door het Gen. opgegeven was, over het geheel hebben zij,

al heeft men later ook getracht hare bijeenkomsten tot grondverg.

te maken van welke alles zou uitgaan, nuttig gewerkt.

Het kap. was in ’46 gestegen tot niet minder dan f 518200, welke

som een zuivere rente afwierp van f 13679. Dat iemand die het

eens mocht zijn met het bekende; kapitaal is de lijkkist voor de

weldadigheid
,
zich niet bedroeven zal over het feit dat van nu voort-

aan het vastefonds steeds daalde, spreekt van zelf, maar minder

natuurlijk is het dat wij op de vragen: vanwaar kwam dat geld, wat

werd er jaarlijks door contrib. bijgevoegd, hoe werd het besteed ? enz,

het antwoord moeten schuldig blijven. Op het punt van financiën

bleef het Gen. tot ’39, het thans om zijn openhartigheid zoo geprezen

Bazel volhardde nog langer bij zijn ^Geheimthüerei”, zeer gesloten.

Hiervan maakt niemand wat den eersten tijd onder de fransche

overheersching aangaat, een verwijt, maar toen na ’13 rustiger adem-

haling op financieel gebied teeken was van blijde herademing, had

men de leden des Gen. wel voor wat meer mogen houden dan belas-

tingschuldigen van wie slechts bidden en geven verlangd werd, en

moeten bedenken wat ter Jaarverg. van ’55 zoo terecht werd opge-

merkt; ,dat bekendheid elke goede zaak bevordert en voor het doel

dat ons Gen. beoogt niet anders dan voordeelig kan zijn.”

Men werd echter voor zulke denkbeelden eerst laat rijp, en de

,Comm. tot nazien der rek.” die van 1799 af hare taak zeker nauw-

gezet verricht heeft, vergeleek wel de geldswaardige stukken met den

„Blaffert” maar was zelve zoo weinig tot (s.v.v.) blaffen genegen dat

zij in haar rapp. op de Alg. verg. den ,hoofdzakelijken inhoud” der

rek. wel meedeelde maar de cijfers schrapte of door .... verving eer

het stukske naar de drukkerij ging om in de Handel, geplaatst te

worden. Zoo bleven de direct, die ter Jaarverg. opgegaan waren half,

en die er niet kwamen geheel blind. Toen in ’27 Uijtdenbroeck, de

eerste thesaurier, overleed en J. Dijxhooen, door 4 te flott. wonende
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direct, als ,Comra. van Financiën” bijgestaan, diens werk opnam,

vroeg de direct. P. J. Laan: het volgend jaar het rapp. in zijn geheel

te laten drukken. Dit verzoek werd afgewezen, omdat zoo men eind-

cijfers liet drukken men tot recht begrip van deze ook allerlei toe-

lichtingen zou moeten opnemen en zulks
,
daar geen waarborg bestond

dat de Handel, niet anderen dan direct, onder de oogen kwamen,

ongeraden was. Geen beter lot viel ten deel aan het verzoek in ’35

gedaan om eene opgaaf der contrib. te geven, want, zoo luidde het,

sommige contrib. kwamen te laat in, andere liepen over 2 of 3 jaar

en die van vele plaatsen waren soms tesamen opgenomen onder die

van eene of andere Afdeeling.

Het Bestuur begreep evenwel dat het niet gaan zou geheimhouding

nog langer het vaste stempel zijner handelingen te doen zyn en toen

in ’36 J. Voorhoeve H.C.zn. den bejaarden thes. verving, werd de

aangeschatte brandkast gelukkig geen symbool van nog meer ge-

slotenheid. Het gedrukte rapp. der ,Comm. tot nazien der rek.”

van het 39®*^® genootschappelijk jaar, gaf op hoeveel er voor de

zendel. was uitgegeven, terwijl zelfs in dat van het volgende jaar

de eindcijfers der rek. gevonden werden. Nadat in ’39 voor het eerst

eene Lijst der contrib. in de Handel, was opgenomen konden de direct,

althans, niet meer zoo luide klagen, doch nu verhieven leden hun

stem. ’t Is waar, het Verslag in no. 9 der Mndber. wydde wel een

algemeenen volzin aan de financiën, gaf zelfs in ’20 de namen op

van hen die legaten of giften geschonken hadden, deelde sedert ’25

ook geregeld het bedrag er van mede, maar voor de rest — het

publiek mocht, wat de huishouding van het Gen. betreft, blijven

gissen en — missen. Toen in ’39 het Oost-Priesch Z. gen. ') by het

overmaken zyner jaarl. gift verzocht: dat het. Gen. zou doen wat ook

andere Gen. deden en jaarlijks althans globaal zijn inkomsten en

uitgaven opgeven, en de direct. Ferff bovendien nog vroeg dat de

Lyst der contrib. ook in de Mndber. mocht worden afgedrukt

,

schaamde men zich wel niet rood of dood omdat men bij het buiten-

land heette achter te staan
,
maar aan het eerste verzoek werd in no. 9

der Mndler. voor ’41 toch naar de letter voldaan, terwyl aan het

1) De Coetus der O. Fr. geref. pred. gaf reeds sinds jaren een gift, en vereenigde

zich in "SS met het toen gestichte O. Fr. Zend. gen., 't welk tot in ’41 zijn Ber.

ook in ’t IIolI. uitgaf en steeds een collecteerend
,
geen uitzendend Gen. bleef. Ook

na ’35 werd het Gen. nog wel op zijn verg. vertegenwoordigd, o.a. in ’61 door W.

Franken Azn., wat in ’62, toen H. C. Voorhoeve er heen ging, een gift opleverde

van bijna J 900. Allg. Miss. Zeits. X S. 397.
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tweede eindelijk in ’44 gevolg werd gegeven. Zelfs bevatten de Mndber.

voor dat jaar, op verzoek van een paar Afd. in ’t noorden, ook het

,Verslag van den Binnenl. staat” een stuk vóór dien tijd alleen in

de Handel, te vinden. We zien dus „de tijd der naïveteit” van welke

Dr. Waeneck op de zesde Zend.conf. te Bremen (’84) in verband met

„das Rechnungswesen” spreken liet, begon voorbij te gaan, „1’argent

sans pbrase” kon niet meer voldoen.

Nagaande wat we voor bet eerst omtrent de inkomsten vernemen

zien we dat gedurende het 42®*^® genootschappelijk jaar, eindigend

31 Mei ’39, ontvangen was:

Contrib. uit 152 plaatsen ƒ 19709,99^

Uit de Herst. Luth. Gem. te Amst. . - 1095,88^

Zeven Vrouwenvereen - 6917,87°

28 erfmakingen en buitengew. giften - 10065,99

7 giften voor het Zend.huis .... - 376,00

Totaal . ƒ 38165,74^

De geheele ontvangst beliep echter ƒ 76234, zoodat behalve ge-

noemde inkomsten nog ƒ 38068 in de kas gevloeid zün waarvan de

herkomst, als we de rente van het vastefonds die echter zooveel niet

bedragen kon, uitzonderen, ons onbekend blijft. Wat de uitgaaf be-

treft, we vernemen alleen dat deze bedroeg ƒ 73286, waaronder ƒ39891

voor de zendel., zoodat er een batig saldo bleef van ƒ 2948.

Negen jaar later, het jaar waarmede ons tijdvak eindigt, kon bij

de 51®*'® rek. over ’47, afgesloten 31 Mei ’48, gewezen worden op

contrib., coll. en opbrengst van Hulpgen.
,

uit 404 plaatsen van ons

land, tot een bedrag van ƒ 39019. Voegen we hierbij ƒ 12373 aan

giften en legaten ') benevens ƒ 12992 rente van het kap. dan geeft

dat een totaal ontvangst van ƒ 64383. Van de uitgaaf deelen we
slechts mede dat deze bedroeg ƒ 82448, waaronder ƒ 51215 voor de

zendel., zoodat er een tekort was van ƒ 18065^).

Wilden we ons nu bij het beoordeelen van den toestand waarin

het Gen. zich op het einde van het eerste tijdvak bevond door dit

*) Deze post was juist nu bijzonder hoog omdat de viering van het SOjarig be-

staan van het Gen. (19 Dec. ’47) er een invloed op gehad heeft die op / 2000 mag
aangeslagen worden.

2) Hand. 1798 p. 30; 1799 p. 19; 1817 p. 26; ’28 p. 31; ’29 p. 15, 92; ’33 p.

21; ’35 p. 47, 49; ’36 p. 36; ’37 p. 25, 26; ’39 p. 19, 35, 63, 99; ’43 p. 43; ’48

p. 81; ’55 p. 85; ’59 p. 74. E. A. ’17 p. 338; ’27 p. 354; ’28 p. 427; ’36 p. 129;

’39 p. 155; ’51 p. 138; ’64 p. 140; ’76 p. 144; '84 p. 159. Versl. '48 p. 45. Mndber.
'21 p. 157; '22 p. 201; '25 p. 191; '39 p. 144; '41 p. 149; '42 p. 150; '76 p. 117;

'82 p. 56. Stem. voor W. en Vr. '85 p. 233. Ev. Miss. Mag. '84 S. 310; '85 S. 434.

KRCiJF, Geschied. Ned. Z. Gen. 18
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tekort laten beheerschen we zouden het onrecht aandoen. Bedenken

wij dat geen Christen zich behoort te onttrekken waar het aankomt

op verbreiding van het Christendom, zeker, dan is het een treurig

verschijnsel dat een Gen. waarin volgens beweeren van Ge. v. Pein-

STEREN ’) ,de zendiügsijver van geheel Nederland geconcentreerd is

geweest”, slechts uit een 500 plaatsen van het land bijdragen ontving.

We moeten dus aan het einde van ons tjjdvak overnemen wat H. C.

Millies in ’45 schreef: «nog is het eene teedere plant, die hier in

zeer beperkten kring hare levenskracht openbaart” *).

Eene andere beschouwing is echter ook mogelijk. De zending is

eeue openbaring des geloofs en der liefde
,
maar hoe moeilijk valt het

niet, menschen, die over het algemeen al zeer wel over zich zelven

voldaan zijn als zy die liefde betoonen in eigen kring, er toe te

brengen dien zoover uit te zetten dat ook de verre heiden daar binnen

getrokken wordt, te meer wanneer hen aldoor voorgehouden is dat

zulk een arbeid toch eigenlijk niet veel vrucht oplevert. Ons volk,

zoo getuigde de straks genoemde feestredenaar: liet jarenlang de

behartiging der zendingszaak aan weinigen over, en voor een groot

gedeelte kende het haar niet eenmaal of vergenoegde zich met

zenders en zendel. te berispen zonder tot verbetering mede handen

aan het werk te slaan. Wanneer we van dien kant de zaken eens

beschouwen dan is het toch niet zoo gering te achten dat op zoovele

plaatsen zulk een groot aantal mannen en vrouwen van allerlei

rang en stand gevonden werden die hart voor de zaak gekregen had-

den, ja zelfs zij, die, in tegenstelling met de edelmoedige Godheid

welke zy in ’t byzonder beweerden te dienen, ten opzichte van het

Gen. reeds vóór ’41 milder waren met verwyten dan met geschenken,

zelfs zy waren vooral door den arbeid des Gen. zendingsvrienden

geworden.

Vraagt men nu of degenen die, hoe en door wien dan ook, zen-

dingsvrienden geworden waren, nogal wat voor haar hebben over

gehad? dan valt, al naar men dat «overhebben” opvat het antwoord

verschillend uit. Men kan voor iets zich-zelf over hebben of iets van

het zijne. Wat het eerste aangaat, ga de lijst der zendel. eens na.

Vooral in den beginne, wat al duitsche namen, en onder de neder-

landsche, wat zijn er weinig eenigszins bekende namen onder, hoe

schitteren onze aanzienlijke jongelingen door hunne afwezigheid, en

*) Het Ned. Z. Gen. p. 47.

De Gids ’45. Boekb. p. 677.
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terwijl we toch tijden gehad hebben, dat de Cand. tot den H. Dienst

elkaar in den weg liepen
,
voor de zending gaven zij zich

,
het viertal

op blz. 246 uitgezonderd, maar niet aan. Waarlijk, de zendingsgeest

moet nogal slap zijn geweest als jongelui, die toch geacht mochten

worden met het Godsrijk ingenomen te zijn, liever jaar en dag op

een soms nog door geen maankijker te zien dorpke zaten te wachten

en aldoor maar bleven deelnemen aan wat de boeren de , harddraverij”

noemden, dan te trachten naar ,eene zekere, spoedige uitzending

onder de Heidenen” ^).

Maar had men dan van het zijne, m. a. w. had men nogal wat

geld voor de zending over? De een is spoediger tevreden dan d^

ander, doch men bedenke: het Gen. werd geboren en doorleefde zijn

jeugd in een tijd van financieelen druk. Toeu het flink aan ’t werk

ging brak de Belgische opstand met zijn treurigen financieelen nasleep

uit; de aardappelziekte van ’43 en volgende jaren deed aan den natio-

nalen rijkdom ookal geen goed, en toch, trots al dien tegenspoed,

stelde ons volk, toen nog zoo weinig opgevoed om voor geestelijke

belangen, we zeggen niet offers te brengen maar wat over te hebben,

toch stelde ons volk het Gen. in staat om gedurende de eerste halve

eeuw van zijn bestaan, een en een half millioen gld. voor de zending

uit te geven *).

’t Is waar, de renten van een kapitaal, dat van een goede honderd

duizend gld in ’15, tot ruim 5 ton in ’46 geklommen was, hadden

hier mede toe in staat gesteld, maar dat kapitaal was toch ook ge-

schonken en er waren tal van giften onder uit de warme hand.

Zeker, het was niet gelukt de zending tot eene volkszaak, wat ze

nog niet is, te maken, maar aan het Gen. komt de eer toe, dat het

zeer velen uit ons volk heeft weten op te wekken iets af te doen van

de schuld aan den heiden, vooral aan den heiden dien God meer

bepaald onder onze voogdij had gesteld.

Dien lof wenschen we liefst ongemeten te laten. Men kan wel

wijzen op Java en Sumatra, de twee groote eilanden toen toch ook

aan ons gezag onderworpen en waar het Gen. niets deed, doch

vergeet dat het maar niet gaan en staan kon waar het wilde en het

waarlijk geen schuld had aan de rechtmatige verwondering die zeker

Engelschman betoonde over het feit: dat de Nederlanders zich meer

*) De Gids ’41 p. 357.

*) In Mndber. '76 p. 117 vindt men eene lijst van de sommen welke het Gen.

gemiddeld in elk tiental jaren, per jaar uitgaf.

18*
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gelegen lieten liggen aan zeker uiteinde hunner O. Ind. bezittingen

dan aan het meer belangrijke Java en omgeving ').

Maar, zoo spreken anderen, waar men dan gaan kon had men toch

met meer oordeel kunnen kiezen! ’t Valt licht zoo iets te zeggen,

doch als de omstandigheden die, gelijk we opgaven, het Gen. brachten

waar het gewerkt heeft niet afdoende voorkomen, wat had dan leid-

draad bij ’t kiezen moeten wezen? Welke reden zijn er om aan te

nemen dat, om nu maar eens een paar plaatsen te noemen waar ook

duizenden Christenen als onmondige kinderen aan zich zelven waren

overgelaten, dat op de Aroë- of op de Sangir eil. de uitslag beter

zou zijn geweest? Ook moet men niet vergeten dat het een goede

60 jaar geleden niet zoo gemakkelijk ging als nu om op de hoogte

van den toestand dier landen en volken te komen en het Gen. veelszins

afhankelijk was van het Hulpgen. te Bat., dat nu eens met kracht,

doch steeds naar eigen believen handelde
,
dan weer de zaken op haar

beloop liet, gevolg soms ook van wisselingen in zijn bestuur.

Doch als de methode naar welke men arbeidde maar beter en vooral

vast geweest ware, dan Wie zoo spreekt vergeet, dat zendings-

theorieën niet zoo maar gemaakt kunnen worden, doch vrucht zijn

van jarenlange praktyk. Nu zou men misschien met prof. Millies

kunnen denken „dat er voor het oogenblik genoegzame praktijk is

opgedaan” om aan de theorie te kunnen beginnen, toch ontbrak deze

volgens diens eigen bekentenis in ’45 „nog bijna ten eenemale” en

zoover wy weten had toen slechts F. Lücke in een paar voordrachten

voor de Gottinger Zend. vereen. (1 Jan. en 11 Nov. ’40) gehouden,

iets gegeven wat er op geleek. Als zelfs een in den dienst van den

American Board vergrijsd man, Dr. R. Anderson, nog in ’72 schrijven

kon dat: „de Bestuurders van Zend. gen. en de Zendel. zelve nu

nog niet gekomen zyn tot eene volle prakticale overeenstemming ten

opzichte der beginselen die aan het werk der zending ten grondslag

liggen”, ons dunkt dan moest men vóór ’48 van het Gen. niet eischen

wat het niet geven kon. Als van Hoeveel dan ook in ’46 de Reg. die

op bovengenoemde twee groote eil. geen zendel. wilde toelaten
,
zoekt

te verdedigen omdat haar „geen wel overdacht plan, dat op weten-

schappelijke gronden steunde” was voorgelegd, dan toont hij slechts

meer regeeringsgezindheid dan zendingskennis te bezitten ’).

1) Togten van een Engelschman (Beete Jotjkes) door den Ind. Arch. I p. 5.

Hist. of the Miss. of the Am. Board etc. Boston ’75 III p. V.

3) In zijn: Ned. en Bali. Gron. ’4C p. 52, naar aanleiding van een art. van Mil-
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Maar, zoo verneemt men verder, het Gen. zou in bloeiender toe-

stand verkeerd hebben als de bestuursvorm wat meer democratisch,

de beginselen wat positiever
,
het huishouden wat zuiniger

,
het — we

laten hen die dit alles, natuurlijk uit belangstelling, in het midden

brengen nu maar niet uitspreken, maar veroorloven ons te herinneren

aan de zegswijs ,als spreekt valsch” benevens aan de waarheid welke

er liggen mag in de proverbiale uitspraak over ,de beste stuurlui”.

Dit minder beleefde in de rede vallen ga evenwel vergezeld van de

erkentenis, dat we later aan enkele bedenkingen van dit soort wel

het oor zullen moéten leenen. Thans echter nemen we afscheid van

het Eerste tydvak onzer Geschiedenis. We doen het niet zonder onzen

eerbied betuigd te hebben voor de breede rij van Bestuursleden te

Rott. die, met opoffering ook van veel tijd'), hier te lande zendings-

geest hebben gekweekt, zonder onze hulde gebracht te hebben aan

de groote schare van vrouwen en mannen die, alles verlatend, in

’t heidenland zendingsijver hebben betoond, ’t Is zoo, van hun ver-

eenigd pogen , door duizenden in den lande biddend gesteund , is wel

niet het gevolg geweest dat er eene ,via triumphalis” was aangelegd

van welke het geroep gehoord werd: „Gezegend Hij, die komt in den

naam des Heeren!” (Joh. 12 : 13), maar „eene baan voor onzen God”

hebben zij toch in de wildernis min of meer recht gemaakt (Jes. 40 : 3).

Onder dankzegging aan den Heer roepen wij dus met den jubilé-

redenaar onzen lezers toe: „Wij mogen .... met geen droevig oog

van het terugzien op het vijftigjarig tijdperk wederkeeren”

!

LiÊs waarin deze er op wees
, hoe dit verbod ons Bewind „dikwerf genoeg” als een

„schandvlek” wei'd aangewreven. Wat voorts de zendingskennis van Dr. v. H. be-

treft, men zie wat P. H. Hugenholtz schreef in dl. XII van het „Archief” v. Kist.

*) Door die leden of een deel van hen , in allerlei Comm. vereenigd
, werden in

elk der 4 laatste jaren van ons tijdvak gemiddeld 75 verg. gehouden. Voegen we hier-

aan toe dat bijna de geheele week der Alg. Verg. moest prijs gegeven, terwijl 6 of 7

hunner wekelijks aan de kweekel. les gaven, dan schatte men den belangeloozen arbeid

van de Bestuursleden , die toch ook eene maatschappelijke of kerkelijke betrekking

bekleedden, niet gering. E. A. ’51 p. 155.





TWEEDE TIJDVAK.

1848—1894 .





HOOFDSTUK I

HET BEGIN VAN EEN NIEUW TIJDVAK.

Het jaar waarmede dit Tweede tijdvak in de Gesckiedenis van het

Gen. aaavangt was een revolutiejaar en er is zeker luttel weerspraak

te duchten als we
,
met een te dezer zake bevoegd auteur in herinne-

ring brengen: dat ons land ook toen weder , voortgesleurd werd op

de revolutiebaan door eene fransche locomotief” '). Daarom echter

alles af te keuren wat uit die zoogenaamde rev. ten onzent is voort-

gekomen achten wij onbillijk want de dichter-staatsman die op den

gang der Fransche rev. van ’48 zulk een grooten invloed had, heeft

er terecht op gewezen: dat dergelijke bewegingen vergeleken kunnen

worden met „een oorlog van het schuim tegen den Oceaan” ^). Evenwel,

al wordt ook ten slotte het schuim door den Oceaan verzwolgen, deze

laatste is er toch door bezoedeld, maar daar staat tegenover dat door

zulke stormen vaak iets op het strand wordt geworpen dat met barn-

steen te vergelijken is en voor den vinder groote waarde heeft.

Tot de goede dingen welke de beweging van ’48 ons gebracht heeft

rekenen wij, in verband met ons onderwerp, dit: dat er toen, dank

zij de in Nov. ’48 afgekondigde nieuwe grondwet, meer openbaarheid

kwam bij het behandelen van ’s lands zaken, inzonderheid voorzoo-

ver zij op het beheer onzer Oost-Tnd. bezittingen betrekking hadden.

Vóór het jaar ’48 toch werd de sluier waarachter zoowel de hande-

lingen der Reg. als de werkzaamheid van duizenden landgenooten en

inl. verborgen was, maar zelden opgelicht, want de kol. werden be-

stuurd door den Koning zonder eenige inmenging van de Staten-

Generaal. Wel schreef de grondwet voor dat de Gouv. en de Res. van

Indië jaarlijks een verslag van den toestand hadden op te maken,

en sinds ’23 geschiedde dit ook, maar alleen de Raden van Indië

*) Gr. van Prinsterer. Handb. der Gesch. v. h. Vad. Amst. ’75 p. 897.

*) A. DE Lamartine. Hist, de la Révol. de ’48. Brux. ’49 I p. 63.
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kregen dit onder de oogen en daarna werden deze verslagen begraven

in het Archief. In ’40 werd echter aan de volksvertegenwoordiging

eenig aandeel in het bestuur dier bezittingen gegeven, sedert ’44

streed zij er zelfs voor eeni?e controle over dat bestuur uit te oefenen

en kwam er steeds meer weerspraak tegen het beweren derReg.: dat

de bijzondere wetten onder welke de kol. moesten leven ook uit een

andere bron van gezag moesten ontspringen dan de wetten voor

Nederland. Eerst in ’48 bepaalde Art. 60 van de grondwet dat de

Koning jaarlijks een omstandig verslag aan de Staten-Gren. zou doen

toekomen over het beheer van- en den staat der kol. ’t Is onze taak

niet uit te weiden over hetgeen men gewoon is ,de politieke demon-

stratie te Batavia” in Mei ’48 te noemen, maar een feit is het dat

de beweging, daar naar aanleiding van de dingen in Parijs geschied,

door enkele mannen' op het touw gezet ten gevolge had dat het

oude batig-slot-systeem ’t welk aldoor meer op den voorgrond had

gestaan dan de belangen der bevolking, allengs met meer mensche-

lijkheid in toepassing werd gebracht, dat ook anderen dan ingewijden

eens een blik in de regeeringsverslagen konden slaan, ja zelfs onder

behoorlijk toezicht er iets uit mochten meededen. Hoewel de pers

niet vrij en de Javasche Ct. sedert de invoering van het cultuur-

stelsel vrij mager was toch verschenen nu en dan in het Tijdschr.

voor Nederlands Indté, sedert ’38 door den ons reeds bekenden pred.

Dr. W. R. baron van Hoévell uitgegeven, artt. die licht wierpen op

velerlei toestanden en uitdrukking gaven aan zeer bescheiden wenschen

,

en die er, zooals b.v. in ’48, op aandrongen: dat de inboorlingen

aan ons moesten te danken hebben, ,de opheffing uit een staat van

zedelijke vernedering en ellende, tot dien van denkende en zelfstandig

zich ontwikkelde wezens.” Sedert het in ’49 in ons land het licht zag

wenschte het bovenal ook de belangstelling van het publiek in ons

vaderland voor Indië op te wekken en gaf hier een stoot aan de

studie van ind. toestanden en behoeften, zoodat op meer publiciteit

van administratieve handelingen, beter behartiging van de belangen

der Christen-kinderen
,
krachtiger bevordering van Chr. instellingen

enz. telkens en niet geheel vergeefs werd aangedrongen.

Dat in ’48 Bijbels, Ps. en Gez. boeken voor zendel. bestemd, van

inkomende rechten werden vrijgesteld is te waardeeren al is het er

ook ver van af dat de Reg.
,
op voetspoor van den vroegeren G-G.

VAN Imhoff, aan religie en justitie de voorkeur gaf boven negotie.

Men kan zulks opmaken uit de debatten in ’54 in de 2^^® Kamer over

het Regeeringsreglement gevoerd waarbij de Min. v. Kol. als zyne
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meening uitsprak dat Ned. als zijnde ,geen Christenstaat” op het

punt van godsd. neutraal moest zijn. Art. 123 van het primo Mei ’55

in werking getreden Reg. regl. schreef dan ook voor: dat o.a. zendel.

eene door den G-G. te verleenen ,bijzondere toelating” behoefden om

in eenig bepaald deel van Indië hun dienstwerk te mogen verrichten.

Werd die toelating schadelijk bevonden of werden de voorwaarden

niet nageleefd dan kon zij worden ingetrokken. Nu verklaarde de

Min. wel dat dit art. er stond niet uit tegenwerking maar uit voor-

zichtigheid, het feit blijft: men had ,vergunning” noodig voor de

Ev. prediking en bleef aldoor in de hand van den Opperlandvoogd.

Wat het schoolwezen betreft, men was er slecht van op de hoogte

want de „Comm. v. Onderwijs” had sedert ’34 geen verslag uitge-

geven. In ’49 kwam er weer een en zweeg men toen ook weer enkele

jaren, het ,Ind. Onderw. Gen.” werd in ’51 opgericht, de school voor

middelbaar onderwijs „Herwenen” kwam door particulieren tot stand

en in ’53 begon het Ind. schoolblad zijn loop. De Maatschappij tot

,Nut van ’t Algemeen” had sedert enkele jaren al departementen te

Bat., Semarang en Soerabaia welke teekenen van leven gaven
,
terwijl

men hoopte dat ,het Nut” nog meer nut zou stichten door in ’52

inlanders, al waren zij geen Christenen, als leden toe te laten. Ook

het «Bataviasche gen. v. Kunsten en Wetenschappen” ontwaakte tot

nieuw leven terwijl de „Maatschappij tot nut van den Javaan”

stond geboren te worden. Zij het nu ook waar dat de mannen die

aan dat alles hun krachten wijdden in den regel en zelfs met opzet

het behandelen van godsd. vraagstukken vermeden
,
tegen te spreken

valt het niet: dat leven en die beweging getuigde van eene belang-

stelling in het lot van den inl. welke zijdelings ook der zending ten

goede kon komen.

Beslist wat dit laatste te verwachten van het tot stand komen eener

geregelde stoomvaart. Als we herinneren dat sedert ’25, de Ned.

Handelmaatsch. was een jaar te voren opgericht
,
slechts enkele havens

voor vreemde schepen openstonden en de Mol. nog een 30 jaar langer

afgesloten bleven, terwijl de handelsstand op Java den inl. handel op

onze buitenbezittingen nog al beneden zich achtte, dan is het begrijpelijk

dat aan het verkeer in ons „ Water-Indië” zooals Rumphius den Mal.

Archipel noemde, vrij wat ontbrak. Zoo kon het gebeuren dat men,

gelijk het Donselaak in ’46 overkwam, te Soerabaia bijna 9 mnden
op reisgelegenheid naar Timor wachten mocht. Welkom was het dus

dat in ’49 de Ned. Ind. Stoomvaartmaatsch. op eigen risico den

eersten dienst tusschen Bat., Semarang en Soerab. inrichtte. In ’50
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sloot echter het Gouv. een contract met den heer W. Cobes de Vries

waardoor 2 jaar later ten koste van eene ton goud ’s jaars de ,Pakket-

vaart” een aanvang nam
,
die

,
steeds meer en grooter lijnen trekkende

door de wateren van den Archipel, den duur der reizen dooreen ge-

nomen tot op een derde verminderd heeft en einde ’91 eene vloot

van 28 stoomschepen bezat ^). Waar, dank zij mede het in ’69 ge-

opende Suez-kanaal, de vergemakkelijking der gemeenschap tusschen

ons land en de Oost gelijken tred hield met die in Indië zelve, en

de steeds beter ingerichte stoomers elkaar in vlugheid de loef zochten

af te steken, is het niet te verwonderen dat de belangstelling in be-

zittingen ongeveer vijftigmaal zoo groot als ons vaderland en door

een 26 millioen menschen bewoond, hier steeds toenam en de litera-

tuur over en uit Indië, van Junghuhn’s klassiek boek over Java zag

in ’49 de eerste aflev. het licht, steeds rijker werd. Ook Bestuurders

van het Gen. werden zoo in staat gesteld om met meer kennis van

zaken dan voorheen de belangen der zending te behartigen ja voor-

deel te doen met verschillende op- en aanmerkingen rechtstreeks of

zijdelings aan hun adres gericht. Dat zg ten opzichte dezer laatsten

niet altijd behoefden te denken aan ,een vriend die mij mijn feilen

toont” behoeft zeker niet herinnerd aan hen die weten hoe rauw en

ondoordacht ook nu nog vaak over de zending geschreven wordt door

mannen, die haar vrucht niet kunnende doodzwijgen, haar toch geen

goed hart toedragen en het recht om op zendingsgebied te mogen

meespreken volstrekt niet ontleenen aan de inspanning welke zij

zich voor meeweten getroost hebben.

Gelukkig dat Best. in ’48 niet op de inlichtingen door belangstel-

lenden van dergelijk en ook van beter gehalte verstrekt behoefden

te wachten om op de hoogte te komen hoe het er op hunne zendings-

posten uitzag, want immers zij hadden toen reeds iemand uitgezonden

om er zich persoonlijk van te overtuigen. Het is hier dus de plaats

om de handelen over:

De Inspectiereis. In een voor het beoogde doel uitnemend geschreven

1) Deze Maatschappij welke menig pak christelijke boeken vrachtvrij naar de

kustplaatsen vervoert geeft reeds sedert jaren op al hare lijnen aan zendel. eene

reductie van 25 pet. op het passagetarief 1ste of 2de klasse, terwijl zij in den

laatsten tijd zich bereid heeft verklaard, zendel. van gewettigde Zend. vereen, van

Amboina tot aan de uiterste grens der Ned. bezittingen op N. Guinea, vrije passage

1ste klasse te verleenen, alsmede, voorloopig, vrij vervoer van al hunne levensbe-

hoeften. Ind. Gids ’83 II p. 255. Mndber. ’92 p. 89.
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boekske ’) heeft een onzer preJ. enkele jaren geleden aangetoond dat

de Chr. zending een ,karakter van optimisme vertoont” dat zich bij

geen harer voorstanders verloochent. Verschillende gevallen waarin

dat opt. ook bij Bestuurders van Zendingsgen. uitkomt, werden opge-

geven, maar hierin misten wij o.a. dit: Bestuurders hielden ook dan

moed als velerlei teleurstelling grootendeels moest geweten worden

aan de uitgezondenen en aan hen wien men het opzicht over deze

had opgedragen. Al getuigt het van den tact des auteurs dat hij zulk

een punt maar niet aanroerde, hij had om het toe te lichten stof

genoeg kunnen vinden, want verschillende Zendingsgen. en ook het

onze hebben in dergelijken toestand verkeerd en dan toch moed ge-

houden ja middelen aangewend om de nevelen te doen optrekken.

Het beste, en vóór ’48 toen de gemeenschap met Indië zoo slecht

was, misschien eenig afdoend middel bestond hierin: een man te

zoeken die aan liefde voor het Godsrijk kennis en wilskracht paarde

en dezen — inspectie in loco te laten houden.

Nadat hier van ’20 tot ’26, vooral wegens den tegenstand welken

men by het Gouv. tegen eene zending op Java vond, reeds herhaalde

malen op het zenden van een „voorbeeldig man” die zich als parti-

culier naar Indië zou begeven, was aangedrongen, werd een toestand

als waarvan we boven spraken in ’44 zóo drukkend dat de dir. Hie-

BiNK wel gehoor móest vinden toen ook hij op dat oude aanbeeld

ging slaan. Zijn uitvoerig toegelicht voorstel kunnen we hier niet

overnemen maar herinneren toch hoe er uit blijkt, dat, al dreef, ge-

lijk een tegenstander des Gen. onderstelt, „merkbaar verval” er ook

niet toe op het zenden van een Inspector aan te dringen, er toch

veel was dat anders moest wezen. Zoo zegt hij van Timor: „dienst-

knechten van Christus vieren er aan hunne hartstogten den vrijen

teugel, openbaren hunne gezindheid in onderlinge verwijten en be-

schuldigingen en geven aan elkanders daden en handelingen uitleg-

gingen, die doen twijfelen of zij van de heiligheid hunner roeping

doordrongen zijn.” Amboina scheen „ weinig te wenschen over te laten”

maar „omtrent vele d.ngen” zou men wenschen te worden ingelicht,

en hinderpalen die vooral op het gebied van ’t schoolwezen „niet-

tegenstaande zoovele ijverige pogingen” in den weg blijven staan,

zou men gaarne opgeruimd zien. In de Mineh. was zeker heel veel

*) S. Ulfebs. Het optimisme in de zending. No. 3 van
:
„Zendingslectuur voor

het Volk.” Steenwijk ’87.

G. V. Pbinsterex. Het N. Z. Gen. p. 52.
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goeds, maar met de meeste scholen was het treurig gesteld en toch

wilde men van een kweekschool als die van Roskott te Ambon
,
niets

weten. Veel was daar te verbeteren ,dat langs den gewonen weg
van briefwisseling niet dan met moeite en na verloop van vele jaren

kon tot stand komen.” Bg dit alles moest in aanmerking genomen

dat het Hulpgen. te Ambon ontbonden en de betrekking met bet

Jav. Medew. gen. van dien aard was ,dat dezelve zonder de nadee-

lige gevolgen daarvan in onze werkzaamheden te ondervinden, niet

kon voortduren” terwijl eene „steeds verdrietiger en onaangename

briefwisseling” had geleerd dat men daarin niet slagen zou. Over het

geheel was de voorsteller van oordeel „dat de tegenwoordige staat

van zaken in Indië deels dreigend, de meest ernstige overweging en

eene spoedige voorziening vordert, deels zich gunstiger zou vertoonen,

wanneer door eene krachtige tusschenkomst des Bestuurs veel, dat

drukt en belemmert, werd opgeheven en weggenomen.”

Het voorstel werd door eene Comm. gunstig beoordeeld en aan de

Mndverg. plus 7 buiten Rott. wonende leden werd opgedragen in

dezen de noodige stappen te doen. Reeds in Oct. ’44 kwam deze

„Comm. tot de Inspectiereis” byeen en vestigde alras de aandacht op

Lacroix te Calcutta, maar hoewel de Min. van Kol. verzekerde tegen

dezen als vreemdeling geen bezwaar te hebben, bij nader inzien be-

greep men toch dat het beter was iemand „uit ons midden” te zoeken

„die wat hooger stand had dan een zendel. van een vreemd Gen.”

Wat ter verg. van 2 Apr. ’45 gezegd werd tot aanbeveling van L. J.

VAN Rhijn, pred. bü de Rem. Geref. Gem. te Frederikstad aan den

Eider ') was zoo afdoend, dat de geheele Comm. zich van harte met

die keuze vereenigde en daar v. Rhijn
,
ofschoon bij ten gevolge eener

ziekte op „gave lichaamskracht” nog geenszins bogen kon, besloot

zijne vrouw en 2 kinderen zoolang te verlaten, kwam bet er op aan

een ambt- en reisgenoot voor hem te zoeken.

') Leonardus Johannes van Rhijn, geb. te Leiderdorp in ’I2, studeerde te

Leiden en werd in '36 Cand. tot den H. Dienst. Dewijl de Rem. Broederschap

toen geene, en de Ilerv. kerk overvloed van Cand. had, verklaarde hij zich bereid

de gem. in den tekst genoemd te dienen wat van Juni '38—Juni '45 geschied is.

Van '45—'49 was hij Inspector van het Gen. en diende later de gem. te Chaam,

Nieuw-Loosdrecht en Wassenaar waar hij in Sept. '78 emeritaat verkreeg. Te Doe-

tinchem trachtte hij voor de kweekel. van van Dijk nog nuttig te zijn, en overleed

16 Mei '87 te Bad-Wildungen. Op het eenvoudig doch net gedenkteeken 't welk

daar zijn graf siert kon gerust geschreven worden dat hij „getrouw Ev.dienaar” was

en wat naar Filip I : 21 op de achterzijde gegrift staat zal niemand wraken die

den wakkeren man gekend heeft.
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Nadat C. Arent Bzn. te Rott. bedankt had werd nog met verschil-

lende personen onderhandeld en het einde was : dat Jellesma op

Ceram last ontving zich naar Bat. te begeven ten einde daar v. Rhijn

op te wachten en als secr. te vergezellen.

De Inspector die alras naar Rott. kwam, ontving en hield op de

Jaarverg. eene toespraak en zette zich met den Dir.
,
daartoe van het

geven van onderwijs vrijgemaakt, aan den arbeid om zich voor te

bereiden. Natuurlijk werd hij ook aan den Min. van Kol. voorgesteld

wat ten gevolge had dat niet alleen eene aanbeveling aan den G-G.

maar ook vrij transport in Indië verkregen werd, en zoo dat naar

Indië niet op dezelfde wijze geschiedde, het kwam alleen omdat zijn

tijd van vertrek niet samenviel met dien waarop een schip uitzeilde

van den reeder Ketelaar te Rott., die zelfs voor 2 personen vrijen

overtocht had aangeboden. Uit de instr.
, 6 Mei ’4l3 bij een afscheids-

bidstond overgereikt, melden wij slechts dat hij onderzoek had te

doen naar alles wat met de zending en den toestand des Christeii-

doms in Indië in verband stond, dat hij vele zaken voorloopig, andere

definitief kon regelen en dat opwekking van belangstelling in het

werk des Gen. van hem verlangd werd. Tot aanmoediging kreeg hij

beschikking over eenige gelden
,
en zoover we konden nagaan heeft

h\j daartoe ƒ 1500 uitgegeven. Wat er voor de ƒ 1000 die beschikbaar

waren gesteld tot aankoop van mal. en jav. handschriften en het

verzamelen van voortbrengselen van natuur en kunst is aangekocht,

kunnen we niet melden en slechts gissen wat de , bijzondere lastge-

vingen en nadere voorschriften” hem bij zijn vertrek ter hand gesteld

,

inhielden.

Van de reis des Inspectors, die 11 Mei ’46 uitzeilde, om, na een

vergelijkenderwijs vrij groot gedeelte van Java alsmede Z. en N.

Celebes, enkele der Mol. eil. benevens Timor, Rotti en Ceylon bezocht

hebben, den Mei ’48 weder den vaderl. grond betrad, be-

hoeven we hier geen verslag te geven. Zich kwijtende van de ver-

plichting hem opgelegd om een dagboek te houden „welks aanteek.

mede bouwstoffen zullen kunnen leveren tot eene uit te geven reis-

beschrijving” heeft hij
,

al was hem wel eens een gedeelte van zijn

dagboek ontstolen, in ’51 zijne Reis door den Ind. Archipel het licht

doen zien
,
welke

,
door platen en kaarten opgeluisterd

,
getuigt dat hij

behalve een warm hart ook een goed oog en een welversneden pen

bezat, zoodat zij zich aangenaam lezen laat. De breede naamlijst der

inteekenaren toont dat zyn boek met belangstelling werd ontvangen

en de ƒ 1762, in ’52 door hem als „zuivere opbrengst” er van in de



288

kas des Gen. gestort, waren een niet te vermaden tegemoetkoming

in de uitgaven welke het Gen. zich getroost had ’).

En welke vruchten heeft het opgeleverd? Men neme in aanmerking

hoe de Insp. van oordeel was dat zijn onderzoek zich alleen tot de

grondliniën moest uitstrekken
,
terwijl men de kennis der details z. i.

te putten had uit de berichten der Zendel., en vergete ook niet hoe

de man die met gouv. vaartuigen reisde en dus aan de instr. van

den scheepscommandant gebonden was, hier en daar, o. a. op

Amboina slechts korten tijd kon vertoeven. Doet men dit, dan kan

men tevreden zijn. De gem, uit de heidenen zagen in zyn bezoek een

bewijs van belangstelling en zjj waardeerden het zeer dat, om eens

met de Tondaneezen te spreken, ,uit het verre land beneden den

wind” twee mannen als ,eene comm. des geloofs” tot hen gekomen

waren om naar ,den staat hunner zielen” te vernemen. Op de ambte-

naarswereld maakte z\jn verschijnen, blijkens de welwillende ontvangst,

een gunstigen indruk die der zending wellicht meer ten goede zou

gekomen zyn als er wat minder snelle afwisseling van personeel in

dat corps geweest ware *). Als voorts enkele zendel. zelfs by den G-G.

aan tafel konden ontvangen worden dan was dit toch een bewijs dat

het niet zulke linksche en onbeholpen schepsels waren als velen

wel meenden. Ook den Zendelingen, al herdachten niet allen zooals

Heemann des Inspectors verblijf ,met opgetogene blydschap en dank-

1) De reiskosten voor den Insp. en zijn Secret. hebben , dank zij de reisgelegen-

heden door het Gouv. geboden
,
de herbergzaamheid in Indië betoond

,
de zuinigheid

en het overleg ’t welk overal in de rek. doorstraalde, en waaraan het Gen. „de zoo

wel verdiende hulde” toebracht, slechts /" 5800,54 bedragen. Hier komen bij : het vei’-

blijf te Rott. voor de reis, de f 2000 trakt. welke de Inspector, en de ƒ 1500 welke

zijne cchtgenoote ’s jaars genoot, alsmede de /' 1000 per jaar w-elke hem na 18 Jan.

’49 werden toegelegd zoolang hij hier geen andere betrekking aanvaardde. Alles te

samen, vermoedelijk ook de zooeven genoemde weggegeven ƒ 1500, maar niet de

gewone maandelijksche toelage aan Jellesma er bij, kwam de reis het Gen. te staan

op f 20,084,24 welke som met de opbrengst van het Reisverhaal en die van de 200

nog voorhanden zijnde ex. zoover ze verkocht zijn
,
moet verminderd worden. Hand.

’45 p. 24; '48 p. 34, 84; '49 p. 45; '50 p. 50. V. Rhijn, Reis p. 594.

") Over de minder welwillende houding die sommige Ind. pred. jegens den

Inspector aannamen en de grieven tegen hem, waarvan een paar hunner zich tot tolk

maakten, zullen we hier niet uitweiden. Het hoog gevoel van zijne apostolische zen-

ding waarmede de Inspector verklaarde vervuld geweest te zijn, gaf hem denkelijk

hier en daar eenige fierheid, die, hoe noodzakelijk wellicht van zijn kant, niet altijd

begrepen werd of kon worden. Bij de bitterheid waarmede over den Inspector

geschreven is door Dr. Haneoraat vergete men niet, dat, na ook tegen Roskott veel

stof opgejaagd te hebben, deze zich als een praatjesmaker heeft doen kennen. Kerk.

Cour. '51 no. 29, 31 , 32; '52 no. 14, 21, 28.



289

baarheid” stak diens zending een hart onder den riem
,
en als het aan

zijn invloed op den G-G. J. J. Rochussen te danken was dat de mineh.

res. VAN Olphen, die niet alleen voor den Laag-mal. Bijbel was, maar ook

in ’46 beval het godsd. onderwijs van de Gen. scholen over te brengen

naar de catechisatie, door Schebius vervangen werd die het N. Test.

op de scholen liet, dan heeft hij hun daardoor een wezenlijken dienst

bewezen. Vooral echter moet de vrucht der reis gezocht worden in

de meerdere kennis welke het Bestuur ten deel viel aangaande de

ware behoeften der zending. Sporen van de voetstappen des Inspectors

ontdekten we reeds nu en dan in de Timorsche- en Amb. zending,

maar thans begeven we ons naar de Jaarverg. van ’48, waar hij, na

door den voorz. uit aller naam ,als met een heiligen kus” begroet

te zijn, verslag zou uitbrengen.

Wat VAN Rhun daar over zijn tocht meedeelde en wat hem op ver-

schillende zendingsposten het belangrijkst voorkwam, kunnen we

voorbijgaan maar bij sommigen zijner opmerkingen en wenken die ,tot

leiding voor het vervolg” konden strekken staan we even stil.

Of de geachte rapporteur niet wat donkere kleuren op zijn palet

had waar hij den jammerlijk ongeestelijken toestand der Ind. maatsch.

schilderde kunnen we niet uitmaken, maar, ook al hopen wij zulks,

hardhoorig mogen we ook nu nog niet wezen als hij den zendel.
,
die

in zulk eene omgeving drager van hooger beginsel moet zijn, in onze

voorbede en ons liefdebetoon aanbeveelt. Sterk drong hij aan om,

ter wille van de ongeregelde gemeenschap in Indië, de zending toch

meer te vereenigen om enkele talrijk bevolkte hoofdplaatsen van N.

Celebes, Amboina en vooral van Java. Zendingsconfer. geregeld ge-

houden, achtte hij nuttig maar van Hulpgen. die met het Gen. hier in

organisch verband stonden wachtte hij geen heil. Met de school, als

kweekplaats voor het Christendom had hij weinig op. Maatschappelijk

had de inl. er geen belang bij
,
en zoo zy voor het geestelijke iets

gaf dan moesten ook de ouders meewerken. De stelling: ,het Chris-

tendom door de scholen” kon men z. i. even goed omkeeren, en wat

scholen betreft zonder godsdienstonderwijs, mochten ze ook al de

macht van ’t bijgeloof breken, geloof werkten zij niet. Waar men
ze nu ook op Java wilde oprichten, kon hij zulks ,niet anders dan

goed, ja nuttig vinden” maar voor het Christendom beloofde hij er

zich niets van.

Opmerkelijk is ook wat hij in ’t midden bracht over den cultus.

Kortere en meer godsd.oef. met wat meer liturgie en vormen
,
kerken

en scholen waarin behalve het gehoor ook het gezicht iets te doen
KRUIJF, Geschied. Ned. Z. Gen. 19
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kreeg achtte hii wenschelijk, en waar hij ter eener zjjde den Ev. bode

dieper wilde doen afdalen tot de behoeften van Alfoer, Ambonnees en

Javaan stond hy er ter anderer zijde zeer op dat de maatschappelijke

stand der zendel. wat verhoogd werd, zoodat zij bevoegd zouden zyn

,

des vereischt, ook voor gem. uit Europeanen bestaande op te treden.

Konden verschillende van deze wenken slechts zydelings op den

arbeid des Gen. invloed hebben, andere misten hunne rechtstreeksche

werking niet en reeds in Dec. ’48 droeg de ,Comm. voor de Insp.

reis” aan de Mndverg. voor:

a. Den zendel. aan te schrijven het getal scholen buiten dringende

gevallen niet te vermeerderen en er op toe te zien dat de bevolking

wat meer tot derzelver onderhoud by draagt. Voorts
,
de bestaande

scholen te verbeteren door meer aanschouwelijk onderricht te geven

en de onderwyzers met het oog hierop en ook in verband met het

catechetisch onderwys wat beter op te leiden.

h. Den zendel. op te dragen zich meer toe te leggen op het

vormen van gem. uit de nieuw bekeerden, daar het toch niet aan-

ging ,tot in het oneindige Zendel. naar dezelfde gem. uit te zenden.”

Men had dus inl. helpers op te leiden die voor onderhoud slechts een

vyfde van het trakt. eens zendelings behoefden, terwyl eene Kerke-

kas moest gesticht, waaruit zij onderhouden konden worden. Voorts

behoorden kerkeraden gevormd, eene kerk-orde vastgesteld, en eene

liturgie, voor landaard en zeden geschikt, ingevoerd te worden, i. e.

w. alles moest aangewend om ziellooze werktuigelijkheid vermijdende,

zelfstandig christ. gemeenteleven te bevorderen.

c. Men zou er naar trachten voor de zendel. de bevoegdheid te

verwerven om by voorkomende gelegenheid in gevestigde gem. dienst

te mogen doen.

In hoeverre deze voorstellen, door de Verg. aangenomen, invloed

op het zendingswerk gehad hebben zal later moeten blijken, maar

de Inspector zelf scheen geen sterke roeping te gevoelen hunne wer-

king in Indië na te gaan. Wel kwam van de H. Comm. het aanbod

hem voor de Oost ter benoeming voor te dragen, doch dewyl hij

dan, naar den daar geldenden ancienniteitsregel, op een buitenpost

zou moeten beginnen en naar den wensch van het Gen. moeilijk als

Inspector zou kunnen werken, bedankte hij voor de eer en gaf Sept.

’49 kennis, hier een beroep te hebben aangenomen ‘).

1) Hand. ’20 p. 22, 149; ’22 p. 23, 47; ’44 p. 21 enz., 65 enz.; ’45 p. 17, 23,

27; ’46 p. 25 enz.; ’47 p. 1 1 ;
’48 p. 7, 21 enz.; ’52 p. 38. E. A. '25 p. 170; ''26

p. 319; '27 p. 310; ’45 p. 75, 184; ’46 p. 4, 51, 85; ’47 p. 40, 52, 90, 131, 150,
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Hieruit opmaken dat de man die zoo van nabij met de behoeften van

het Gen. bekend v?as, zich aan de behartiging van deszelfs belangen

onttrok, zou onjuist zijn. Wel vsrierp hij zich in ’50, toen wegens

groote ingenomenheid met Gützlaff’s werk aanmerkelijke geldsommen

den weg naar China dreigden te nemen, niet op, om, zooals zeker

anonymus in de Kerke). Cour (’50 no. 26) van hem verwacht had

,

tegenover China’s nood Java’s nog grooter aanspraak op onze hulp

alom in het licht te stellen, maar desniettemin bleef hij de belangen

van het Gen. behartigen.

Onder de moeilijkste zaken toch waarin door het Bestuur moest

voorzien worden behoorde: het in gemeenschap blijven met de zendel.

De Jezuïeten plegen van het bestuur hunner Sociëteit te zeggen dat

het ,oculatum” (vol oogen) is en denken wij aan het groot getal

direct, van het Gen. dan ontbrak het ook bij dit bestuur aan oogen

niet, maar tot in de Oost zagen zij nu eenmaal n et. Men moest zich

dus nog al eens van de oogen van anderen, aan wie men in Indië

eenig opzicht over de zendel. gaf, bedienen en voor het overige zich

door brieven helpen. Eiken zendel. was dus uit de Bestuursleden

een correspondent aangewezen wien hij voortdurend te schrijven en

door uittreksels uit zijn dagboek op de hoogte van zijn werkzaamheden

te houden had, terwijl deze op zijne beurt hem meldde wat te zijnen

opzichte besloten was of wat met het oog op zijn arbeid wenschelijk

geacht werd. De bekende E. Buss moge in die verplichting om uit het

dagboek een en ander mee te deelen een bekrompen zncht tot machts-

uitoefening over den zendel. gezien hebben, toch bleven daardoor

vele Bestuursleden op de hoogte, althans van een deel van het zen-

dingswerk, maar als corresp. waren allen, de E. Acten en het Archief

,

waarin menige ingekomen brief ontbreekt, getuigen er van, niet

even ijverig en nauwgezet terwijl hun ijver ook niet altijd in rechte

verhouding stond tot hun inzicht in de behoeften der zending. Aan

dit laatste hadden echter vele zendel. schuld, want zij schreven öf

zelden öf zóo kort dat er weinig uit op te maken viel. Men trachtte

hierin verbetering te brengen door in ’23 de zes vragen vast. en de

antwoorden er op in handen te stellen eener Comm. welke ter Jaar-

verg. rapp. daarover zou uitbrengen. Hoewel die ,Comm. van corresp.

met de zendel.” van ’24—’30 rapp. uitbracht, met de zendel. zelve

151; ’48 p. 23, 42, 54, 71 , 88, 165 enz.; ’49 p. 39, 52, 95. Mndber. ’49 p. 28.

Kerk. Cour. ’51 no. 31 ;
’52 no. 28. Meded. X p. 327. Tijdschr. v. N. Ind. ’65

I p. 355.

19 ^
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schijnt zij niet gecorrespondeerd te hebben en na ’30 vinden wij haar

spoor niet terug. In de hoop dat de secr. C. M. Brem in ’35 voor die

corresp. zou zorgen werd men teleurgesteld en al nam Mr. van Buren

haar ook 8 jaar op zich
,
na diens aftreden in ’43 stond de corresp.

stil ‘), en hadde zulks lang geduurd, de besluiten des Gen. zouden

op het zendingsveld zonder uitvoering gebleven zijn.

Geen wonder dat de Dir. Hiebink in ’44 ook dit gewichtig deel van

’t bestuur op zich moest nemen en al werd het ook in ’t volgend jaar

den Subst.-dir. Matthes op de schouders gelegd
,
de Dir. zelf moest er

,

als het meest in de zaken te huis, spoedig weêr aan, vooral toen de

inspectie-reis ophanden was. Van Rhijn, die vóór hij uitging zoo lang

met den Dir. gewerkt heeft, zag dat deze, ofschoon toen van lesgeven

ontlast, het zeer druk had, en ter Jaarverg. van ’51 vestigde hij er de

aandacht op „dat aan den Br. Dir. door de vereeniging van velerlei

gewigtige werkzaamheden te groote verantwoording is opgelegd en te

veel invloed gegeven.” In een schrijven zette hij zijn bezwaar nader

uiteen als hierop neerkomende; ^dat wij een vast bestuur missen" en

„dat de Dir. van ons Zend. huis factisch begint te worden de Dir.

van het Ned. Zend. Gen." Hoewel gaarne erkennend dat dit laatste

van de zijde des Dir. volstrekt geene aanmatiging was, daar de om-

standigheden er hem toe gedrongen hadden, toch achtte hij het, ook

in diens belang noodig hierin verandering te brengen. Met een be-

roep op enkele buitenl. Gen. waar, volgens hem, een uit weinig

personen bestaand Comité van Bestuur de zaken leidde, wenschte hij

in plaats van een voorz. die elke mnd wisselde en die, daar de Dir.

alles wist, eigenlijk diens amanuensis was, een voorz. voor een half

of heel jaar, ter zijde gestaan door een vasten Algem. secret.
,
waartoe

Roskott wel geschikt zou zyn. Zoo kon de Dir. zich onverdeeld aan

de gewichtige taak; opleiden van zendel. wijden, en het Gen. ’twelk

hem in aard en strekking als „een der Christelijkste en eerwaardigste”

van ons vaderland toescheen, zou er wel bij varen!

Aan eene Comm.
,

bij blinde stemming benoemd om over dit voor-

stel rapp. uit te brengen, werd de Dir. als adviserend lid toegevoegd

en voorgelicht door diens uitvoerig en van onderzoek getuigend prae-

advies, erkende zij wel dat aan den Dir. een te zware last was opge-

legd, zoo zelfs, dat sommige zaken, inzonderheid de opleiding der

*) Mr. H. J. VAN Buren in later jaren o. a. red. van het Goudsch Kronykshe,

overleed te llott. II Nov. ’88
, 89 jaar oud. Haarl. Cour. '88 no. 268.
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kweekel. er wel wat onder lijden moest, maar toch: van Rhijn’s voor-

stel werd door groote bezwaren gedrukt.

Een vast Comité ’t welk noodwendig den arbeid van vele bestaande

Comm. tot zich zou moeten trekken, eischte, gesteld dat men bet

begeerde, mannen die veel tijd beschikbaar konden stellen en —
waar deze te vinden?

Een Algemeenen secret. achtte men wel wenscbelijk, deze zou den

Dir. vrij maken van hetgeen hem nu in de opleiding verhinderde,

maar — waar zijne bezoldiging te halen, en zoo men haar al be-

schikbaar had, zou dan het betaald personeel niet buiten verhouding

tot den omvang van des Gen.werk komen te staan?

Deze bezwaren waren inderdaad gewichtig doch wat het laatste

betreft niet zóo zwaar of 6 jaar later, toen men ook niet uit For-

tunatus’ beurs te putten had, wist men het trakt. voor een Adj. Dir.

wel te vinden, terwijl wij ook niet vatten hoe iemand beweeren kon

dat een vaste voorz. wel eens ,te veel” beteekenen zou. Voorts klonk

het vrij goed te verzekeren, dat, als alle Bestuursleden naar volg-

orde eene mnd tot het voorzitterschap geroepen werden
,

daardoor

de belangstelling bij allen onderhouden werd, maar belangstelling

alleen is in dezen onvoldoende. Evenmin als iemand veel te koste

zal leggen aan de inrichting van een huis dat hij slechts korten tijd

mag bewonen, zal iemand, die toch ook eigen werk heeft, zich in-

zetten
,

d. w. z. grondige studie maken van zaken voor welker leiding

hij slechts eéne maand verantwoordelijk is en zorgen kan, terwijl hij

zich bovendien aldoor troosten zal met de gedachte; mijne medeleden

in ’t Bestuur worden geacht evengoed, zoo niet beter op de hoogte

te zijn dan ik. Of voorts de ex-Inspector
,
waar hij zich op buitenl.

Gen. beriep, het nadeel van ,mala informatio” tegen zich had laten

we maar daar want de uitslag was: dat de Mndverg. besloot ,het

praesidium op den tegenwoordigen voet te laten blijven” en het ook

niet raadzaam achtte eenen Algem. secr. aan te stellen.

Zoo werd dus de Dir. er voor bewaard, om, gelijk door anderen

gezegd was, als „Prior in een klooster” te moeten werken, en hij

kon bij zijn aftreden in ’60 verklaren ook „Missions Director” ge-

weest te zijn, m. a. w. het zendingswerk te hebben geleid. Wat het

Gen. echter betreft, niet langer zou het als een schip „voor wind en

golven” drijven omdat er „een stuurman aan het roer ontbrak”
, maar

het zou, om bij het beeld der Comm. te blijven, ook niet onder het

bevel komen van een bevaren kapitein. De stuurman
,
m. a. w. de Dir.

zou voortaan, door een scheepsraad bijgestaan, beide betrekkingen
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feitelijk in zijn persoon vereenigen, en zoo hij nu en dan de van

souvereiniteitsgevoel getuigende formule der oude scheepsbevelhebbers

:

,Ik, schipper naast God op mijn schip” gebruikt hadde , men zou hem
van overmoed niet hebben kunnen beschuldigen. Wanneer dus Ceaan-

DijK (p, 130) beweert : dat zich omstreeks ’48 reeds de gevolgen open-

baarden van het „concentreren der werkzaamheden in handen van den

Dir.
,
in de grooter vastheid waarmede de zaken van het Gen. werden

geleid” dan geven we dit volmondig toe. Uit hetgeen we meedeelden

omtrent het voorstel van den ex-Inspector
,

’t welk volgens de Comm.
ad hoe liep „over het gebrek aan goed en geregeld bestuur in ons

Gen.”, blykt echter hoe het min of meer slingerend roer van het

schip, sedert ’44 als van zelf in handen des Dir. gekomen, hem in

’51, omnium consensu, blijvend werd toevertrouwd').

Voegen we hier nu bij wat we in den aanvang van dit hoofdstuk

opmerkten omtrent de in aantocht zijnde meerdere bekendheid met,

en de grootere belangstelling in ind. zaken, en wat we daarna ver-

haalden van het licht ’t welk de Inspectie-reis schijnen deed over de

zendingsposten en hunne behoeften, dan zijn deze drie zaken o. i. vol-

doende om te bewijzen dat we recht hadden met het jaar ’48 een

nieuw tijdvak in de Geschied, van het Gen. te doen aanvangen.

Deze drie, zeiden we. Of er nog een vierde ware bij te voegen?

Het jaar ’48 was een revol. jaar, en hoewel het in den eersten tijd

nog tamelijk rustig bleef in den boezem des Gen., toch zou 1848

voor ons tijdvak profetisch zijn. Men behoefde toen reeds geen bij-

zonder geoefend weerkundige te wezen om in den geestelijken damp-

kring waarin het Gen. leefde zekere zwoelheid te bespeuren die den

barometerwijzer zou drijven naar „slecht weer”, ja naar „storm”.

Terwijl de onweerswolken hier opkomen en opeenpakken gaan wij

,

mede ter verklaring van dit zorgwekkend verschijnsel, zien wat door

het Gen. in de heidenwereld werd verricht.

1) Hand. ’51 p. 55; ’60 p. 80. E. A. ’51 p. 68, 121— 162; ’92 p. 165. Meded.

XXVI p. 358.



EERSTE AFDEELIXG.

DE ZEXDIXG ÜP CELEBES.

A. De Minehassa.

1. Zendingsposten.

HOOFDSTUK II.

DE VOORBEREIDING.

Het eiland Celebes dat wegens zijn zonderlingen vorm vergeleken

wordt met een groote zeespin, met een veelarmigen polyp, ja zelfs

met een kaaiman welks pooten, kop en staart duidelijk zouden te

onderscheiden zijn, heeft trots deze juist niet aangename vergelij-

kingen voor den beoefenaar der Zendingsgesch. groote aantrekkelijk-

heid en de vrienden van het Gen. vooral denken er gaarne aan. Daar

toch heeft dit Gen.
,
hetwelk elders zooveel teleurstelling oogstte

,
een

arbeidsveld gevonden zóo rijk gezegend dat zelfs een bevoegd Duit-

scher, Dr. A. Schreiber, getuigen moest: dat het ,de kroon van de

Ev. zending onzer eeuw in den Ind. Archipel geworden is.”

We hebben hierbij natuurlijk het oog op het N.Oostelijk schier-

eiland
,

in ’64 tot eene zelfstandige Resid. verheven
,
want hoewel

het Gen. ook op het Westelijk schiereiland gearbeid heeft, het bleef

daar te kort om op bevredigende uitkomst te mogen rekenen. Anders

was het in het noorden
,
in de Minehassa

,
een land

,
dat hoewel voor-

zien van dichtbewassen bergen en een daarmee evenredigen overvloed

van water, niet genoeg menschen bevatte en dus te weinig gecul-
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tiveerd en gestoffeerd was om, wat enkele reizigers gedaan hebben,

het schoonste land in den Ind. Archipel, of wel ,Java in miniatuur”

genoemd te worden. Wat de bewoners betreft, zij zijn vermoedelijk

van verschillende plaatsen, zelfs van Borneo, daar gekomen en wor-

den Alfoeren genoemd omdat zij, vóór naar het juist niet breede

strand af te dalen, op de bergen zouden gewoond hebben (hara =
kinderen, foeroe = berg) ’)•

Tn oude tijden hebben zij onder den Sultan van Ternate gestaan

en kwamen daarna onder de koningen van het wat zuidelijker

op Celebes gelegen Bolaang, die door de Spanjaarden verdreven

werden. Deze echter moeten op hunne beurt de bewoners zóo ver-

drukt hebben dat Simon Cos in 1660 eene daad van menschlievend-

heid verricht zou hebben door hen onder Ned. gezag te brengen.

Of de naam Minehassa ,Land van allen” dan wel „Bondgenootschap”

beteekent laten we in ’t midden, maar merken nog op, dat wanneer

we aan de laatste afleiding de voorkeur geven het nog de vraag blijft,

of de bond tot stand kwam toen men van Bolaang, dan wel van

Spanje bevrijd wilde wezen.

Ofschoon de Sultan van Ternate in 1465 den moh. godsd. onder

Afzonderlijk moet melding gemaakt van den stam der Baktiks waarvan de

oorsprong evenzeer in het duister ligt als die der overige bewoners. Hunne legen-

den, gewoonten, taal en vooral hun onhandelbaar karakter doen hen kennen als met

de Minehassers niet een
,
toch schijnen zij lang genoeg onder hen verkeerd te hebben

om wat den godsd. aangaat, groote overeenkomst te vertoonen. Ofschoon zij vroeger

ook elders in het land kampongs gehad hebben en met Bol. Mongondou in betrek-

king zijn geweest, wonen zij sinds jaren in de buurt van Menado, welks markt zij

voorzien van tabak, groenten enz. De res. .Taksen moest hen letterlijk dwingen tot

enkele maatsch. hervormingen
,
maar de pogingen hen te evangeliseren leverden

weinig op. Het districtshoofd van Maoembi
,
onder wien thans de meeste negerijen

van dezen stam staan, doet wat hij oorbaar acht om het Christendom onder hen te

verbreiden doch hij vond in den eersten hulppred. van Maoembi gelukkig een man die

liever van binnen naar buiten dan omgekeerd arbeiden wil. Op enkele plaatsen als Tala-

waan, Bengkol, Singkil, Malalajang kwamen in de laatste jaren scholen tot stand die

der evangelisatie ten goede kwamen, en in '91 gingen er zoovelen tot het Christen,

dom over, dat enkele dagbladen, die gaarne „ieder te vriend houden” en iets zeggen

„waaraan iedereen kan en wil knabbelen”, in plaats van „de werking des Heiligen

Geestes” te erkennen liever spraken van pressie door het Gouv. uitgeoefend. A.

Makdagi, het straks bedoelde districtshoofd, gaf zelfs een dichterlijk verhaal: „Hoe

de Bantiks tot het Christendom overgingen” dat, door ten Hove vertaald, een

plaats vond in de Meded. van ’92. Moge op de vraag van den hulppred.: „AVelkc

christ. gem. neemt op zich een ondeiwijzer-godsd. leeraar onder de Bantikkers te

onderhouden? eens spoedig een antwoord inkomen! Grfl. Minah. I p. 9, II p. 55;

63, 260. Meded. XXIX p. 243; XXX p. 94; XXXVI p. 128; XXXVll p. 42.

Mndber. ’84 p. 171; ’86 p. 33; ’92 p. 33.
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hen invoerde, vond de Islam niet veel aanhang bij lieden die goede

en booze geesten zelfs met menschenofiPers vereerden, zoodat het al-

licht beter kon worden sedert een priester in 1568 den Koning van

Menado doopte.

Het spreekt van zelf dat uit Ternate, waar reeds in 1626 eene

christ. gem. gevestigd was, ook pogingen werden aangewend om de

Mineh. te kerstenen. Hier en daar werd een school gesticht, van tijd

tot tijd deden de pred. er bezoekreizen , in 1678 werd zelfs besloten

een vasten pred. te Menado, waar volgens Montanus de grootste helft

der inwoners al het Christendom omhelsd had
,

te plaatsen
,
waar

echter niets van kwam. Ofschoon het goede zaad in den regel op

harden grond viel of onder doornen moest opschieten toch blijkt uit

een bezoek in 1710 door den ternataanschen pred. van Wely gebracht,

dat er in de Mineh. een goede 5000 menschen gevonden werden die

althans in naam Christenen waren. In 1789 was er voor het laatst

een pred. geweest en ’t verwondert ons dus niet dat Kam niet laug

op Amboina kon zijn zonder aan de roepstem reeds in ’15 van daar

tot hem gekomen, gehoor te geven. In Juli ’Vl gereed zijnde erheen

te gaan werd hij door den opstand op Amboina verhinderd, doch in

het laatst van dat jaar ondernam hij derwaarts een tocht dien hij

toen ,de moeijelijkste reis die ik immer ondernam” noemde. Hij

merkte onder de te ruim geschatte 100.000 menschen die daar onder

nederl. bestuur stonden, van welke men er 3500 tot de Christenen

rekende, veel begeerte naar onderwijs op en beloofde voor hen te

zullen doen wat hij kon. Ook Ds. Lenting van Semarang die in Mrt.

’19 de Mineh. bezocht scheen deernis met die lieden te hebben,

althans hij schreef aan Kam: dat verschillende Negerijhoofden hem
hadden opgezocht en beloofd op eigen kosten eene kerk te bouwen en

een meester te onderhouden als hij maar zorgde dat zulk een er kwam.
Aangezien te Menado ,waar bijna alles in onkunde en liederlijkheid

verzonken ligt”, zulk een man niet te vinden zou zijn, stelde hij voor

den Gouv. der Mol. te verzoeken in deze behoefte te voorzien. Gelukkig

maar dat Kam den eersten stap niet van de Reg. bleef wachten. Toen
in Mei ’19 het eerste gezelschap zendel. tot hem kwam plaatste hij

JuNGMiCHEL bij de sedert 1796 van een pred. verstoken gem. te Ternate,

opdat deze, behalve voor zijn eigen 700 leden, ook iets zou doen voor

de Christenen op N. Celebes. Van 11 Febr. tot 6 Apr. ’21 maakte deze

een reis door de Mineh. en bezocht er 7 der meest bekende plaatsen,

waar hij
, behoudens eéne uitzondering (Menado)

, den toestand der

scholen, wegens ongeschiktheid der onderwijzers, zeer slecht vond.
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Geen wonder dat van het juist toen te Ambon gekomen tweede

gezelschap zendel. 2 derwaarts gezonden werden om er op kosten

van het Gouv. als hulppred. werkzaam te zyn. De eerste, L. Lammees ‘),

kwam 3 Juni ’22 te Kema en hoewel hij van de 100 schoolkinderen

er wel eens 40 zag opkomen, hij overleed reeds in ’t voorjaar van

’24 zonder veel vrucht op zijn arbeid gezien te hebben.

Wat den tweeden, D. Muller®), aangaat, deze vestigde zich
,
mede

in ’t begin van Juni ’22, te Menado, doch al bracht hij het daar

zoover dat hij ook in ’t Mal. „met nadruk en doelmatig” preken kon,

hij vond bij de gem. ja ook by den Res. zooveel tegenwerking dat

hij, die nog wel door den G-G. baron v. d. Capellen geprezen werd

als iemand „die er ten minste naar streeft om aan het doel zijner

zending eenigzins te voldoen” nu en dan naar Tanawangko de wijk

moest nemen. Toen hy in ’26 overleed, werd zijne plaats ingenomen

door G. J. Hellendoorn ®). Had men hier het dezen nog al euvel ge-

duid dat hij
,

die voor de heidenen bestemd was
,

in Mrt ’24 by de

holl. gemeente te Ambon in dienst was getreden, toch bleek zulks

voor zijne vorming nuttig geweest te zijn want hij leerde daar Kam
in zyne werkzaamheid, vooral voor den breeden kring zijner om-

geving, kennen en vergezelde hem nu en dan op reis. Toen hij ten

gevolge van de benoeming van Ds. Aüwerda voor Ambon, door het

Gouv. naar Menado verplaatst werd en daar 7 Jan. ’27 was aange-

komen, begon hij zich niet slechts op het zoo verschillend gesproken

Alfoersch toe te leggen maar hij liet zich ook naar de mate zijner

krachten gelegen liggen aan de 5000 Christenen en 70,000 heidenen

die naar zijne schatting in de Mineh. gevonden werden. Op het

vormen van onderwijzers en het oprichten van scholen legde hy zich

zoo ijverig toe dat hij reeds in ’30 van het Gen. voor dat doel eene

*) Lammert Lammers, geb. te Ziitphen, genoot daar eenig onderwijs en vertrok

na 3 jaar te Berkel vertoefd te hebben 26 Juli

'*

*20 naar Indië. Zijne nalatenschap

ten bedrage van f 1896 kwam in ’31 het Gen. ten goede. Hand. ’17 p. 79. E. A.

’17 p. 313; ’20 p. 543; ’31 p. 77.

*) Daniël Muller uit Fluntern (Zurich), wever en handelsbediende, werd sedert

Aug. ’16 voor rek. van het Gen. te Bazel opgeleid, kwam Mei ’18 te Berkel en ver-

trok 42 jaar oud, 26 Juli ’20 naar Indië. E. A. ’I6 p. 281; ’18 p. 378; ’20 p. 543.

Gerrit Jan Hellendoorn geb. te Amst.
,

kleermaker, werd in ’16 te Berkel

geplaatst en vertrok in Juni ’18 naar Indië. Te Padang waar hij 18 Mei T9 aan-

kwam, werd hij tijdelijk pred., doch verzocht wegens ongenoegen met den Res. en een

zich daar bevindend eng. zendel., verplaatsing. E. A. ’16 p. 263, 270; ’18 p. 396;

’24 p. 133; ’25 p. 203; ’27 p. 320. Mndber. ’20 p. 63; ’26 p. 144; ’27 p. 39;

’40 p. 153.
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toelage van ƒ 50 per uind. ontving, terwijl in het volgend jaar het

Bijhelgen. hem ƒ 1000 beloofde en het Gouv. zijn trakt.
,
in ’27 met

f 50 per mnd. verminderd, na herhaald verzoek weder op/ 200 bracht.

Met toenemenden ijver drong Hellenuoorn aan op het vestigen eener

zending in de Mineh. en toen hier ter Jaarverg. van ’29 na rijp

overleg besloten was het te wagen
,
werd hij ,

ofschoon men hem geen

bepaald gezag opdroeg, als van zelf het hoofd van een ook daar ge-

vormd Hulpgen. Wie aankwam ontving hij hartelijk en hielp hij in

alles te recht, en steeds aller raadsman, werd van twist tusschen

hem en de in den aanvang meestal duitsche zendel. niets vernomen.

In zijne berichten betrachtte hij soberheid, want zoo schreef hij eens

,als de menschen zoo een leven en gedruisch maken dan loopt er

wellicht zooveel onder van dat eigen ik en daar ben ik — bevreesd

voor”. Toen hij in ’27 zijn eerste rondreis deed vond hij in de meestal

slecht ingerichte scholen een 400 kinderen, in ’32 waren er reeds

700 en in ’37 bezocht hij 40 scholen waar nergens minder dan 20

aanwezig waren. Ten gevolge der koortsen welke in ’33 ongeveer ',4

der bevolking wegraapten werden uit zijne woning 6 lijken, waar-

onder 3 van eigen kinderen weggedragen, en sinds dien tijd was

zijne gezondheid geknakt. Na 12 jaar in de Mineh. gearbeid en, ge-

tuige zijn zeggen tot enkele zendel. : Ach Br. ! wij zijn hier het uit-

vaagsel”, ook geleden te hebben overleed hij 18 Aug. ’39. Noemt de

een hem „grondlegger”
,
een ander „wegbereider” van de zending al-

daar, zeker is het dat de man wiens leuze het was: „Ik zal den weg

des Heeren volgen” voor het Gen. tot grooten zegen is geweest. Ten

volle heeft hij dan ook de eere verdiend dat n“. 10 der Mndber. van

’40 geheel aan hem werd gewijd, want door en met hem eindigt het

lange tijdperk van voorbereiding ’t welk de zending in de Mineh.

heeft doorleefd.

Den 12'^®" Juni ’31 liet een aan storm en rooversprauwen ontsnapt

vaartuig ter reede van Menado het anker vallen en boven allerlei

geraas deed zich de vraag hooren: „of er ook 2 toewan pandita zich

aan boord bevonden.” De jongen die haar gedaan had trok ijlings

zijn hoofd achter de verschansing terug, liet zich in zijn boot glijden

en vloog pijlsnel naar ’t strand. Ofschoon hij niets had over te brengen

dan
:
„zeg aan uwen heer dat wij zijn aangekomen” en hij misschien

zou geglimlacht hebben zoo hij hadde geweten dat die „heeren leeraars”

slechts een paar arme handswerkslui waren
,

toch achten wij zijn

haast alleszins gewettigd. Immers, met Riedel en Schwarz was „de

zending” aangekomen en door die zending kwam er voor de Mine-
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hassers een bondgenootschap tot stand ’t welk duizenden ten zegen

zou zijn voor — meer dan eén leven *).

Bij het beschrijven van de geschied, dezer zending begeven we ons

volgens tijdsorde der stichting naar de verschillende stations. Blijven

we ook al op eiken post vertoeven tot hij omstreeks ’78 aan de Ind.

kerk werd overgegeven, we verhalen het daar vóór dien tijd gebeurde

slechts min of meer uitvoerig, totdat, naar het uitwendige en zeer in

’t algemeen genomen
,
het Christendom daar tot heerschappij gekomen

was. Wat daarna op eiken post voorvalt heeft niet tot grondvesting

maar tot bevestiging en ontwik, der gestichte gem. gestrekt en kan, hoe

belangrijk ook op zich zelf, er geen aanspraak op maken even uitvoerig

als het daaraan voorafgaande behandeld te worden. Over kweekscholen

en wat verder op het zendingsveld in zijn geheel betrekking heeft,

handelen we in een volgend onderdeel, en doen we zulks mede over

de overdracht aan de Ind. kerk, toch volge, om reeds nu te doen

zien hoever onze geschied, hier loopt, een antwoord op de vraag:

wanneer mag aangenomen worden dat het afgodendom in de Mineh.

overwonnen was? Een jaar te noemen waar niets tegen in te brengen

is, kan, als het voor alle posten gelden moet, niet geschieden. Op den

eerst gestichten post (Tondano ’31) was dit vrij wat vroeger het geval

dan b.v. op den jongsten (Talawaan), die 33 jaar later bezet werd.

De stryd met het heidendom duurde op de eene plaats ook langer

dan op de andere, en terwijl hij hier reeds zoo goed als beslist kon

heeten was hü elders nog in vollen gang. Toen Graafland in ’69

zijn werk over de Mineh. voltooide, was hy
,
en o. i. niet ten on-

rechte, van oordeel dat het tijdperk van ontwikkeling en bevestiging

van het bestaande reeds was aangebroken (II p. 133) en eene uitvoe-

rige behandeling van de Geschied, der zending in de Minah. zal zich,

zelfs voor de het laatst in christelijke cultuur genomen gedeelten,

wel niet veel verder dan ’69 behoeven uit te strekken.

Na deze ter voorkoming van misverstand en mogelijke teleurstel-

ling gemaakte opmerkingen
,
vangen we onze reis aan.

») E. A. ’23 p. 39; '24 p. 123, 133; '27 p. 342; '29 p. 454, 459, 462, 468; ’31

p. 75, 77, 94, 102; '32 p. 209; '36 p. 20. Hand. '29 p. 10, 57; '47 p. 14; '48 p. 26.

Mndber. '18 p. 29, 47; '19 p. 166; '20 p. 34; '24 p. 112; '25 p. 20; '26 p. 144; '29

p. 85; '32 p. 167; '33 p. 7, 28; '34 p. 122; '35 p. 71; '40 p. 153. Meded. II p. 15.

V. Riiijn, Reis p. 274 enz. N. Grfl. De Minah. Rott. '67 lp. 12. Budd. N. Oost-

Indië II p. 27, 72. J. J. II. Bange, Levensbeeld van Riedel. Vcendam z. j. p.

71. Allg. Miss. Zeitschr. '83. S. 335. Tijdschr. v. N. Ind. 55 II p. 364.
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HOOFDSTUK III.

TONDANO EN LANGOWAN.

De zendel. Riedel *) die 6 mnden bij Kam op Amboina vertoefd en

daar zonder toestemming van bet Bestuur een vroom inl. meisje tot

vrouw genomen had, was 12 Juni ’31 nauwelijks te Menado gekomen

of met den res. Mr. D. F. Pietermaat, die het eene gevaarvolle

onderneming achtte, en Hellendoorn werd een reis gedaan om een

station te kiezen. De schoone ligging deed wellicht ook het hare om
de keuze te doen vallen op Tondano (ton = mensch

,
dano = water)

,

eene groote negerij met 4000 zielen, vroeger op het meer van Ton-

dano gelegen maar na den opstand van ’07 aan den oever van dit

volgens sommigen grootste meer van N. Indië herbouwd. Nog 3

mnden werd te Menado ijverig Alf. geleerd en 14 Oct. ’31 betrok

Riedel bij gebrek aan eene woning, het welwillend afgestaan gouv.-

huis terwijl hem een trakt. van ƒ 112,50 per mnd uit de kas des Gen.

was toegezegd. Hellendoorn die 25 Oct. in tegenwoordigheid der

Hoofden de gem. aan den nieuwen leeraar had overgegeven vertrok,

zoo ook 1 Nov. de zoo goedgezinde Pietermaat en toen Zondag 6

Nov. de trommel den aanvang der godsd.oef. had aangekondigd was

in de kleine houten kerk nog geen tiende deel van de 200 gedoopten

aanwezig. Velen woonden nog in de hutten op de rijstvelden en van

hen die te huis waren hadden de meesten niet eens begrip dat het

Zondag was. Riedel zou onder dit volk, wegens diefachtigheid
,
dron-

kenschap en onreinheid berucht, vrij wat te arbeiden hebben, doch

gelukkig was hij de rechte man op de rechte plaats. ,Niets van het

stijve deftige, dat hen zou afstooten”, getuigde de Inspector die hem
in ’47 bezocht, en wil men bewijs daarvan, men sla in Meded. VHI
p. 284 het zoo goed geschreven schetsje eens op ’t welk Grfl. geeft

van de wyze waarop Vader Riedel met zijne Tondaneezen wist om
te gaan.

Waar zóo gearbeid werd moest wel toenadering komen en behoefde

het niet lang te duren dat zijne vrouw op feestdagen , zelfs lekker-

nijen” voor hen die wat schuw bleken moest bereiden om te trekken

,

*) JoHANN Friedrich Riedel geb. in 1798 te Erfurt, kleermaker, werd in ’22

bij .Taenicke opgenomen
,
kwam in ’27 te Rott. en zeilde 23 Nov. ’29 uit. E. A,

’27 p. 347 ;
’28 p. 390; ’29 p. 483, 503.
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niet lang ook of de meisjes kwamen gaarne tot haar, en zoo er al

van tegenstand sprake was
,

behoorde deze tot het tamme soort

’t welk uit onverschilligheid ontsproot. De opkomst in de kerk ging

dan ook zóó vooruit dat de 10 hoorders allengs verdubbeld werden

en in ’35, in welk jaar hij ook de eerste 6 lidmaten aannam, zelfs

tot 100 stegen. Had Riedel het voorrecht gehad al spoedig ten koste

van ƒ 1000 een eigen huis te kunnen betrekken, in ’37 werd er door

het district eene nieuwe kerk gebouwd voor ongeveer 600 hoorders

waaraan een groote school met schoolhuis werd toegevoegd. Allengs

begon men zich voegzamer te kleeden, van heid. en moham. feesten

zich te onthouden
, van de priesters zich af te keeren

,
de dooden naar

christen wijze op een eigen kerkhof te begraven, en ofschoon het

aangaan van wettige huwelijken, wegens de groote kosten, nog veel

te wenschen overliet „van hoererij, overspel en echtscheiding, die te

voren voor deugden werden gehouden, hoor ik slechts weinig meer”

kon hij in ’39 schrijven, en hij hoorde er nog minder van toen men

hem in ’40 machtigde om, zoo noodig, in de huwelijksonkosten te

voorzien. Toen er omstreeks dien tijd sprake van kwam dat Riedel,

die na den dood van Hellendoobn de financ. belangen der missie te

behartigen had en bovendien eens per maand wegens de pred. vacature

naar Menado moest om er voor een kleine 50 hoorders te preeken,

derwaarts zou verplaatst worden kwamen er verscheidenen die ver-

klaarden mede te zullen gaan, want, zoo heette het: „onze zielen

moeten voedsel hebben opdat dezelve niet van honger verderven.”

Natuurlijk deelde de school ook hier in den bloei der kerk, of,

wat wellicht even juist is, de kerk in dien der school. In ’33 waren

er 4 scholen met 180 leerl. , en trots het nijpend gebrek aan school-

behoeften, zoodat men zich aanvankelijk met afgeschreven rekenboekjes

behelpen moest, kon, dank zij den financ. steun van het Gen., de

welwillendheid van den Res. en misschien ook den onderlingen naijver

van negerij- en districtshoofden, 5 jaar later gewezen worden op 7

scholen waar 11 onderw. aan 500 leerl. arbeidden. Geen wonder dat

andere inmiddels in de Mineh. geplaatste zendel. met vergeefelijke

jaloerschheid naar Tondano opzagen zoodat o. a. Hermann uit Amoe-

rang in Sept. ’38 daar „geestelijk verkwikt” werd door „het aan-

schouwen der menigte van aandachtige toehoorders” en verklaarde:

„Waarlijk, br. Riedel is in zijne zendingsbetrekking de meest bevoor-

regte van ons allen”! Schreef Riedel dit zeer nederig toe aan de

geaardheid der Tondaneezen
,
die

,
omdat zij van oudsher gewoon waren

buiten hun district op allerlei arbeid uit te gaan, ook meer ontwik-
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keld, beschaafd en welvarend waren, hij wees bovenal op den zegen

van God, die hem ook in zijne vrouw, in ’38 tot zendel. zuster aan-

genomen, eene trouwe hulpe geschonken had. Een zware slag was

het haar in Aug. ’41 te zien heengaan. De zorg welke hij nu aan

zijne 5 kinderen te wijden had gaf aanleiding dat hem behalve een

gratif. voor 2 jaren van ƒ 150, nog ƒ 200 of ƒ 300 werden toegestaan
,

alsmede dat andere br. hem ontlastten van den dienst te Menado,

die behalve veel tijd ook nog ƒ 100 ’s jaars aan reiskosten verslond.

Zijne gem. gingen evenwel niet achteruit, ja in ’47 mocht hij God zelfs

danken voor eene buitengewone opwekking, die, al was zij ook niet

zoo luidruchtig als men dat elders b.v. in Afrika zag, toch „naar

Gods heilig woord ging” en zich openbaarde in een godzaligen

wandel „waarover zelfs de nog weinige Alfoeren verbaasd staan en

opgewekt worden.” Die „weinigen” van welke onze zendel. spreekt

schatte men echter niet te gering want in zijn district stonden er

toen nog ruim 7000 tegenover bijna 4000 Christenen.

Christenen? Het was een ongeëvenaarde takt van Riedel om door

een lokken in het groot en eene wijze van toebrenging die aanstoot

gaf noch stryd uitlokte, de menschen tot Christenen te maken vóór

zij zich helder bewust waren welke verandering van inzicht er bij

hen had plaats gehad. Het Gen. evenwel was er niet op gesteld dat

die eernaam geschonken zou worden aan hen die bij den naam ook

niet „de daad zullen voegen en het wezen.” Toen men vernam dat

ook Riedel, den Doop Jmede als een heilzamen band beschouwende,

niet slechts groote schoolkinderen vóór zij belijdenis deden doopte,

maar o.a. in ’39 niet minder dan 144 volwassenen in de gem. had

opgenomen, vreesden Bestuurders of hij misschien niet wat licht-

vaardig te werk ging. Zij deden zulks te eer dewijl Schwartz te

Langowan beweerde dat Riedel het getal der Christenen „op hoop”

had doen aangroeien, en dat, al had hij „ten minste naar het uiter-

lijk aanzien het meeste genoegen daaraan”, toch „ware leden der

Christel, gem. ook te Tondano moeilijk te vinden zullen zijn.” Men
besloot dus in ’42 al de zendel. en ook Riedel te vermanen om toch

niet te spoedig den Doop toe te dienen. Toen deze echter berichtte

in ’42 weder 91 volwassenen te hebben opgenomen verzekerde hij

er wel degelijk op te letten hoe het gedrag dier doopcandidaten was.

Sommigen hadden meer dan 10 jaar moeten wachten. Voorts gaf hij

acht op hunne belangstelling in de openbare godsd.oef.
,
stelde slechts

zeer bejaarden, in ’44 vroeg hij zelfs „Neurenberger brillen” voor

deze, vry van den plicht om lezen te leeren, en allen moesten van
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het geuoten onderwys in bijzijn van getuigen rekenschap geven. Ook
de heid. die hunne kinderen wenschten gedoopt te zien liet hij be-

loven deze ,naar de leer van het Ev. op te leiden”, en tot zijn blijd-

schap kon hij met het oog op allen die hij gedoopt had verklaren:

dat, zoo ver hü wist, nog geen enkele , openlik tot het heidendom

is teruggekeerd, of wegens misdrijven in de gevangenis heeft gezeten

of verbannen is.”

Laten wij hopen dat de man, die in ’48 behalve 223 kinderen nog

440 volwassenen doopte, by voortduring die ervaring gehad hebbe,

en als hij in ’51 verzekert ± 700 personen te moeten aannemen en

daartoe weken lang avond aan avond onderwijs geeft, terwijl andere

lidmaten nauwkeurig naar de geestelijke ontwikkeling en het gedrag

dezer doopcandidaten onderzoek doen, is hij van meening dat het

in Nederland niet zoo moeilijk gemaakt wordt om lidmaat te worden ').

Als we verder vernemen dat hij toen op zijn station voor 2000 hoor-

ders in ’t Mal. preekte maar des Zondags avonds nog eens in ’t Alf.

over de preek placht te spreken in zijn huis, of liever in de open

lucht omdat zijne catech. kamer of huiskerk allen niet bevatten kon,

dan gunnen wy het den man, die reeds in ’36 aan de uitbouwing

dier huiskerk ƒ 300 uit eigen beurs had te koste gelegd, dat hij

in ’45 van het Gen. het dubbele van die som ontving om haar

nogmaals te vergrooten zoodat hij daar allengs 5C0—700 personen

vergaderen kon. Dewijl bovendien op 6 omliggende plaatsen min

of meer geregeld in den dienst moest worden voorzien, laat het

zich denken dat de taak voor eén arbeider te zwaar werd. Riedel

gevoelde dit, zoodat hij reeds in ’45 om een Jong, hartelijk, nederig”

medearbeider vroeg. Toen men hier in ’49 van oordeel was dat

hij, die „weinig en kort” schreef, wel wat meer in bijzonderheden

mocht treden om ook voor de Mndber. wat stof te leveren
,
veront-

schuldigde hij zich niet alleen met zijne vrees om „hoog op te geven”

dewijl daar zoo licht teleurstelling op volgen kon, maar ook met

zijne vele werkzaamheden, die hem in eene heete luchtstreek, bij het

klimmen zyner jaren belette „vele en breedvoerige verhalen” uit te

schrijven. Men werd er hier dan ook op bedacht hem een helper te

*) Röttger. (Berigten enz. p. 77) kwam in ’33 op eenigen afstand van Tondano

in eene dessa waar men, ontdekkend dat hij een pandita -was, hem om den Doop

verzocht. Toen hij antwoordde dat pandita Riedel dit wel doen zou zeiden zij

:

„Neen, dien kennen wij, die wil ons eerst na lang onderwijs doopen.” Dat dit trots

zijn langen duur nog al eenzijdig was, mogen we opmaken uit een art. van Rooker

in Meded. VIII p. 374—378.



zenden en bestemde daartoe H. W. Noou *) die 27 Jan. ’50 in de

Mineh. geland, na eene rondreis die hem van den bloeienden staat

der zending daar overtuigde, in April te Tondano kwam. Riedel,

die met ,karakter en geest” van zijn helper wel was ingenomen,

gaf hem veel van het buitenwerk over, doch zelf zwakker wordend

legde hij niet alleen het voorzitterschap van de Conf. der zendel.,

door hem toch al niet veel bezocht, neder, maar moest ook veel

arbeid op eigen station aan dien helper overlaten ^).

NooiJ verbaasde zich mede over de verwonderlijke snelheid waar-

mede het Ev. zich te Tondano had geworteld, roemde vooral de

jeugdige Christenen wegens hun kennis en ijver ja was van oordeel:

dat door deze gem. niet alleen lang bestaande christen gem. in Indië

maar ook in ons vaderland beschaamd werden ,door meerdere belang-

stelling in Gods woord, door geloof, liefde en reiner levenswandel.”

Toch zag hij wel in dat er eene crisis op handen en zelfs groot

gevaar voor achteruitgang te duchten was, indien de zendel. niet met

dubbelen ijver werkten en waakten. In het district had men ééne

gemeente welke aan Riedel veel hoofdbrekens had gekost sedert hij

in ’33 haar het eerst bezocht. Het was Kapataran, waar van oudsher

Christenen geweest waren, sedert eene eeuw door de zorg der Comp.

school en kerk bestonden en nu en dan pred. bezoekreizen hadden

afgelegd. Met ijdelen trots op den Christennaam vervuld, waren zij

diep in ’t heidendom verzonken en terwijl alom nieuw leven begon

te ontluiken bleef deze gemeente, waarin er ook waren die meenden

dat dansen op europesche wijze een kenmerk van het christen-zijn

was, de distel in de gaarde. Daar doopte Riedel weinig volwassenen

en slechts enkele kinderen, weigerde zelfs een paar jaar de Sacra-

menten te bedienen, ja als boetprediker trad hij er voortdurend op

tot zich omstreeks ’47 enkele sporen van opwekking lieten ontdekken

en er allengs wat bloei kwan;. Welnu, tot dergelijken toestand zouden

1) Hendrik Willem Nooij, geb. te Dordreclit, op ISjarigen leeftijd in Sept.

in het Zend.huis geplaatst, werd in Jan. ’47 onder de kweekel. opgenomen. Hij

ging 23 Juli ’49 onder zeil. E. A. ’43 p. 148; ’45 p. 12; ’47 p. 4. Hand. ’49 p. 4.

Meded. II p. 195.

E. A. ’34 p. 344, 346; ’36 p. 19, 22, 156; ’37 p. 121 , 161 , 230; ’38 p. 53,

55, 97; ’39 p. 84; ’40 p. 163; ’41 p. 80, 183; ’42 p. 80 enz.; ’43 p. 53; ’44 p. 67;

’45 p. 51, 133; ’46 p. 199; ’48 p. 181; ’49 p. 69, 102; ’50 p. 28, 80, 87; ’52 p. 9,

99; ’53 p. 21, 66. Hand. ’49 p. 4; ’51 p. 11; ’52 p. 10. Mndber. ’33 p. 11, 13;

34 p. 196; '37 p. 74, 77; ’38 p. 20; ’40 p. 68; ’41 p. 6; ’42 p. 164; ’43 p. 99; ’46

p. 140; ’47 p. 53; ’49 p. 34, 151; ’50 p. 81; ’51 p. 168; '52 p. 130. V. RhiJN ,

Reis. p. 317, 596. Budd. N. Oost. Ind. II p.41. Bange, Levensbeeld, p.37, 76, 78

KRUiJP, Geschied, Ned. Z. Gen, 20
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ook de onlangs uit de heid. gevormde gem. allicht kunnen afzakken.

Voorheen moest men een proeftijd doorstaan vóór men door den

Doop tot de gem. werd toegelaten, eer het zoover kwam had men
zich altijd meer of mindere opofferingen te getroosten, terwijl het

ook daarna nog al eens gebeurde dat men voor het kerkbezoek op

Zondag des Maandags onder de woning van het negerylioofd een

dracht rotanslagen ontving of door allerlei kleinzielige plagerijen het

officieel ongenoegen ondervinden mocht. Dat begon allengs op ter

houden want men werd als Christen geboren, en waar uitwendig de

strijd verminderde kon gemakkeiyker dan voorheen allerlei onkruid

opschieten, ja het Christendom, waarbij het uit den aard der zaak

meer op het zich onderscheiden van de heidenen dan op innerlijk

geloofsleven was aangekomen
,

kon bloot en dus dood uitwendig

worden. , Onder levendigen indruk van het door dien toestand ver-

meerderd gewigt zijner taak trad br. Noou zijn werkkring binnen”

lezen wij ergens, en het was dan ook een groot verlies voor de zen-

ding dat deze arbeider, wiens berichten over zijn werk van veel

menschenkennis getuigden en die reeds in het Zend.huis als eene

,liefelyke verschijning” beschouwd werd, slechts zoo kort de belangen

van zijne uitgestrekte gem. heeft mogen behartigen.

Riedel die in het najaar van ’52 ook het preeken in de groote kerk

had moeten opgeven schreef enkele mnden later; dat de doodkist die

onder zijn huis gereed stond „haren spijker wilde hebben” doch ver-

moedde weinig dat zijn helper, sedert Mei ’52 ook zyn schoonzoon,

nog vóór hem zou heengaan. Na in ’t najaar van ’53 velen van eene

te Tondano heerschende ziekte genezen te hebben werd hij zelf er

door aangetast en bezweek 21 Dec. van dat jaar. De „lange sleep

van mannen en vrouwen” die al snikkende de baar volgde waarop

men zijn overschot ten grave droeg, getuigde er voor dat hy zich eene

plaats veroverd had in de harten van velen terwijl het bijschrift dat

in dl. II der Meded. by zijn portret gegeven werd doet zien, hoezeer

men hier gevoelde veel in hem te verliezen ’).

Gedurende een klein jaar hielden Schwarz en Wilken met behulp

van den meester den dienst gaande, en ofschoon het den zendel. in

de Mineh. op hunne Conf. wel smartte Boelecomba (Makassar) te

moeten berooven van eenen daar nog pas aangekomen br.
,

zy be-

•) Zijne wed., weldra moeder, ontving een pensioen van / 500, huwde later

met Rooker en overleed in Mrt. '62, dezen 2 kinderen nalatende. E. A. '54 p. 92

'62 p. 144.
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grepen dat het belang van eene gem. aanzienlijk als Tondano, moest

voorgaan. Zoo kwam H. Rookee 31 Oct. ’54 te Tondano, om, na door

Riedel voorgesteld en door Schwakz bevestigd te zijn, 26 Nov. d. a. v.

zijn eerste toespraak te bonden en het opzicht over 14 scholen te

aanvaarden.

Van de 6000 inwoners zijner standplaats waren er toen V3 in de

gem. opgenomen en van deze ongeveer de helft lidmaat en toen hij

er eenigszins te huis was ondernam hij Oct. ’55, zjjn eerste reis naar

de buitengem. vergezeld van zijn trouwen helper Sylvanus Item en

nog 6 anderen die hem bij het onderzoek naar de doopcandidaten

behulpzaam konden zijn. We zullen hem niet volgen op dit aan 10

gem. gebracht bezoek maar slechts melden dat hij o.a. te Ranawangko

den laatsten Alfoer doopte, in enkele negerijen geen heid. meer vond

,

en dat, zoo er nog enkele waren overgebleven, het te voorzien was

dat ook deze weldra zouden overgaan. De indruk dien hij van de

reis medebracht was deze: ofschoon ,ook aan Tondano’s strand niet

alles goud is wat er blinkt, niet alles goede tarwe die op den akker

groeit .... mag men gerustelijk beweren dat het Christendom zich

aldaar gevestigd heeft”
,

terwijl met betrekking tot Tondano zelf

kon gezegd worden: ,van het Alf. heidendom is nog slechts eene

flauwe stuiptrekking overgebleven
,
voorzooveel vormen en gebruiken

betreft”.

De man die onder Gods zegen tot deze dingen den grond had

gelegd, verlangde echter zóo naar zijn einde dat hij bij het vernemen

van het sterven van Schwabz (’59) uitriep: ,0 God bewaar mij voor

ongeduld.” Wegens zwakheid had hij na den dood van Noou alle

werk moeten opgeven maar bleef toch, door zijne kleine woning voor

de vrienden open te stellen, nog in gemeenschap met de gem. Vooral

na Mrt. ’60, toen hij binnen 9 dagen 2 dochters, waarvan eene met

Tendeloo gehuwd was, verloor, nam hij zichtbaar af. ,Heere God,

schenk my den dood!” zoo bad hij soms met Christel, onderwerping

te midden zijner smarten en 12 Oct. ’60 werd dit gebed verhoord.

Reeds den volgenden dag had de begrafenis plaats en we behoeven

zeker niet te zeggen dat by die plechtigheid behalve al de zendel.

uit de Mineh. en de regeeringspersonen der plaats, ook eenige dui-

zenden Tondaneezen tegenwoordig waren. Linemann hield 14 Oct. eene

gedachtenisrede, en sprekend van de rust die er overblyft voor het

volk van God (Hebr. 4 : 7) zal het hem wel niet aan stof ontbroken

hebben om aan te toonen dat bij dezen doode van ,rust” sprake kon

wezen, want op dienzelfdeu dag was het 29 jaar geleden dat hy,
20*
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Oin eens in de taal van Rooker te spreken, te Tondano het zwaard

had opgenonien *).

Op hetgeen Riedel veroverd had werd ook door dezen zijn tweeden

opvolger, wien het, blijkens een in ’64 geschreven art. , Het Christen-

dom te Tondano” (Meded. VIII), aan een helderen blik op den toe-

stand niet ontbrak, een waakzaam oog gehouden. Moest hij reeds in

’ü2 zijne vrouw en een kind verliezen, in ’64 sloot hij een tweede

huwelijk met Mej. A. Hiebink *) en werkte onverdroten voort. Met

recht mocht hij er de aandacht op vestigen dat de Pinkstercoll. van

’64 bijna ƒ 480 opbracht, terwijl in ’65 in den geheelen werkkring,

zoo voor kerkbenoodigdheden als voor zending, byna f 1923 werd in-

gezameld en Tondano reeds in ’66 een door de gem. bekostigd zilveren

Avondmaalsservies in gebruik nam.

Moedigde men hier Rocker ook al niet aan nieuwe scholen, die

vermoedelyk financieel de te wachten mededinging met die van het

Gouv. niet zouden kunnen volhouden, op te richten, toch zag men

niet gaarne
,
zooals in ’69 moest worden opgemerkt

,
dat de bestaande

nchteruitgingen. Meer had men op met het aanstellen van inl. helpers

of Evangelisten, en waar Rooker niet alleen een Vraagboek en eene

Handleiding voor het godsdienst-onderwijs in het Mal. opstelde, ijverig

was in het verspreiden van gezangboeken en het nu en dan voor

de zending in ind. bladen opnam breidde het Christendom in zijn

district zich meer en meer uit en het doopen van volwassenen begon

er tot de zeldzaamheden te behooren. Geen wonder dat 14 Oct. ’71

de gedachtenis aan de komst van het Christendom te Tondano vóór

40 jaar, met eenigen luister gevierd werd. Als een hewys dat het

Rooker evenwel niet in alles naar wensch ging wijzen wij nu maar

niet op het werken en woelen van een roomsch priester maar op den

tegenstand dien hij ervoer bij den kerkbouw op zijn station. Reeds

sedert ’45, toen het bestaande gebouw door eene aardbeving onbruik-

baar werd, behielp men zich met eene luchtig opgeslagen loods. Had

de bevolking haar gang kunnen gaan, het hout voor eene nieuwe

kerk ware alras van het gebergte gehaald en bewerkt, maar zeker

ondergeschikt ambtenaartje vond dat het te druk was met koffie- en

9 E. A. ’54 p. 62; ’55 p. 141; ’56 p. 148. Mndber. ’51 p. 166; ’52 p. 30; ’53

p. 34, 113; ’54 p. 82—84; ’55 p. 141, 178; ’56 p. 14.5, 150, 154; ’57 p. 49; ’58 p.

20; ’6l no. 3. Meded. VIII p. 387. Ev. Miss. Mag. ’73 S. 433.

9 Wat deze vrouw voor de zending geweest is kan men zien uit hetgeen door

Locwekieb geschreven werd na haar verscheiden op 14 Aug. '81, in Mndber. ’87

p. 182.
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rijsttuinen en het aanleggen van wegen zoodat er een uitstel kwam

dat gaandeweg op afstel begon te gelijken. De plek waar de kerk

verrijzen zou was aangewezen
,
hooge ambtenaren keurden het plan

goed, ja gaven er zelfs geld voor maar — steeds had de bevolking te

veel werkzaamheid om aan eene kerk te mogen arbeiden. Een storm

in ’59 had wel ten gevolge dat de loods wat werd opgelapt en allengs

zoo werd ingericht dat men er ook bij instroomenden regen zonder

bepaald levensgevaar in toeven kon, doch trots het werkzaam aandeel

dat zelfs voorname vrouwen aan het slepen van balken uit het bosch

namen, duurde het nog tot ’85 eer Tondano, waar de bevolking

christelijk was maar waar toch nog, gelijk elders, op Zondag de passar

(markt) gehouden werd
,
voor hare in den regel 1 500 kerkgangers een

behoorlijk bedehuis kreeg. Niet zonder reden dat men hier het tot

stand komen van een gebouw waarop door de flauwheid der Reg.

en de tegenwerking van inl. hoofden 40 jaren gewacht werd, vierde

door aan een der KI. Stukjes
,
(n°. 116) den titel te geven : Een nieuwe kerk.

Bij het beleven van dit heuglijk feit was Rooker die al bijna 30

jaar gearbeid had, niet meer in dienst van het Gen. Toen er, om
later te melden reden, in ’74 sprake van kwam dat ook zijne gem.

aan de Ind. kerk zouden overgaan, verzocht hy, om niet tot verhuizen

genoopt te worden, aan de Reg. om eene aanstelling als hulppred.

en de benoeming in het ,ressort” Tondano viel hem dan ook in ’76

ten deel. Tot groote blijdschap zijner vroegere collega’s bleef hij echter

de betrekking van kassier en depothouder der zending, in ’71 van

Linemann overgenomen, alsmede die van secr. der Conf. tot ’82 waar-

nemen, en zijn ,Bericht nopens den voortgang der Evangelisatie in

de Minah” komt sedert ’87 wel wat laat in de Meded. maar wordt

er niet minder om gewaardeerd ').

Aan ScHWARz *) Riedel’s reisgenoot viel
,
nadat hy de Mineh. eenigs-

zins had leeren kennen, de taak ten deel om bij Bestuurders van het

1
) E. A. 'C2 p. 1-14; ’64 p. 65; ’65 p. 83, 214; ’66 p. 167; ’69 p. 35, 102; ’71

p. 62; ’72 p. 29, 48, 154; ’74 p. 183; ’75 p. 19; ’78 p. 120; ’81 p. 29; '82 p. 160;

’85 p. 66; ’86 p. 18. Mndber. ’62 p. 142; ’64 p. 137; '67 p. 47, 100; '68 p. 25;
'72 p. 57. Meded. VIII p. 395; XII p. 111; XIX p. 276; XX p. 204; XXVp.330;
XXX p. 65 , 326. Gufl. De Minah. II p. 116.

JoHAKN Gottlieb Schavarz
,
gcb. 2 1 Apr. 1800 te Koningsbergen

, schoenmaker,
werd in '22 bij Jaekicke opgenomen, kwam in '27 te Rott. en zeilde 23 Nov. '29 uit.

E. A. '27 p. 347; '28 p. 390; '29 p. 483, 503.
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Zending- en die van het Bijbelgen. te Bat. de noodige ondersteuning

te gaan vragen. Van papier en schoolboeken voorzien was hij 7 Jan.

’32 weder te Menado terug en ging 3 dagen later met Riedel op reis

om een station te kiezen. De keus viel op het door zijne warme

bronnen en kokende modderwellen bekende Langoïoan, enkele palen

ten zuiden van Tondano’s meer gelegen. Voor een huis werd een

stuk grond door de negerij geschonken, docb daar ieder het druk

had met veldarbeid en de zendel. nu eenmaal geen „gouv.-dienaar”

was moest het tot Juli ’34 duren eer hij het betrekken kon. Na met

eene christelijke vrouw, Mej. F. Coxstans, dochter van een gouv. op-

ziener te Kema, die behalve Mal. ook verscheidene tongvallen van

het Alf. sprak, gehuwd te zijn, vestigde Sciiwarz zich voorloopig te

Kakas en leidde daar 21 Mei ’32 voor het eerst de godsd.oef. met een

klein getal hoorders.

Over het geheel ging het hem in den aanvang zeer slecht. Voor

de medische hulp welke hij bood betoonde men weinig dankbaarheid,

de opkomst op de scholen te Kakas en te Langowan
,
nog door Hellen-

doorn gesticht, was luttel; doopte hij hen die zich daartoe aanmeldden

niet spoedig, men dwaalde af, en doopte hij, men was voldaan en

liet zich niet meer in de bijeenkomsten zien. Toen de rijstbouw eens

minder voorspoedig was geweest schreef men dit toe aan het verlaten

van den ouden godsd. en vierde onder leiding van de priesters

(Walians) de heid. plechtigheden bij het toebereiden der akkers zeer

brooddronken, ja de bevolking van Langowan werd zóo tegen den

zendel. opgezet dat zij zich zelfs onwillig toonde hem voor geld of

goede woorden het noodige levensonderhoud te verschaffen zoodat hij

dit van elders moest laten komen. Gelukkig werd de Majoor van

Langowan die in ’t geheim hem tegenwerkte, in Nov. *38 door den

Gouv. de Stders afgezet, en, mede ten gevolge hiervan, braken

nu allengs betere dagen aan. Bij de eerste 4 Alfoeren 20 Juli ’34

gedoopt, voegden zich gaandeweg anderen zoodat hij einde ’39 op

212 bekeerden kon wijzen die wel geen model Christenen waren maar

zich toch uiterlijk van de heidenen begonnen te onderscheiden. In ’36

was de eerste kerk te Kakas ingewijd en ofschoon niet alle scholen

welke hij trots den onwil der moham. Hoofden oprichtte levensvat-

baar bleken, omstreeks ’40 had hij er toch 10 met 500 leerl. Men
zou zeggen dat een man, die met zóóveel moeilijkheden te worstelen

had dat hij zelfs te Tompasso begonnen was schoolkinderen van om-

streeks 15 jaar, na ontvangen onderwijs, te doopen, wel eenige aan-

moediging verdiend had, doch bitter werd hij teleurgesteld toen 26
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Juli ’40 de nieuwe Gouv. der Mol. ook zijn district bezocht. Vooreerst

kwam ZH.Ed. Gestr.
,
op wiens komst men zich weken lang had

voorbereid, op Zondag en betuigde ,dit niet geweten te hebben”;

vervolgens liep de inspectie op de school te Kakas, Schwartz’ beste,

af met „een paar drooge vragen” die de kinderen niet begrepen en

dus ook niet beantwoorden konden
,
en ten slotte liet deze ambtenaar

zich „zeer onverschillig omtrent het godsd. onderwijs” uit en vroeg

zelfs waarom Schwarz de kinderen, daar zij toch heidenen waren,

niet liever „liedjes” dan Psalmen leerde zingen ').

Gelukkig dat dergelijke ervaringen de hoop van onzen zendel. niet

konden vernietigen en daar er steeds meer belangstelling voor het

Ev. openbaar werd klonk door zijn verslag over ’43 „een toon van

goeden moed en dankbare blijdschap” dien de Red. der Mndber. ver-

klaarde er noch nooit in te hebben aangetroffen. De man die zich

allengs gemakkelijker in het Alf.
,
daar vooral met bijzondere radheid

en onduidelijkheid gesproken of liever gemompeld, leerde uitdrukken

,

ja die de laatste 16 jaar van zijn leven zich in verschillende districten

van 3 dialecten bedienen kon, zoodat hij zijne hem steeds tot taal-

studie opwekkende vrouw minder naar ziek- en sterfbedden behoefde

mede te nemen, begon in te zien dat hij daar op zijne plaats was.

Toen hij ervoer dat het Ev. zich eene kracht betoonde ook in het

aangezicht van den dood, vernam dat steeds meerderen de huisgoden

wegwierpen om te vragen naar den levenden God, en kerk- en

schoolbezoek gestadig zag toenemen, telde hij het niet dat blijvende

smarten hem herinnerden aan pijnlijke wonden nu en dan optochten

te paard opgedaan. Einde ’46 kon hij een deel van zijn te uitgebreid

arbeidsveld nl. Kema en Likoepang met de daaronder behoorende

scholen aan Linemann overgeven, en bij het op hem zoo goed wer-

kend bezoek des Inspectors in Mrt. ’47
,
naderde de kerk op zijn

station hare voltooiing, en mocht hij bij hare inwijding (18 Apr.)

een zijner oudste en beste meesters, Adr. Angkoe vanSonder, als den

eersten inl. hulpzendeling in de Mineh. zien inzegenen ^).

*) Mede naar aanleiding van dit bezoek besloot de Mndverg. 18 Nov. ’41 zich

bij de Reg. over zulk een handelwijze te— beklagen? Neen dat niet, maar: in kennis

gesteld met „de onderscheidene tegenwerking” die zich op N. Celebes openbaarde

zou men de Comm. die gewoonlijk met de H. Comm. handelde, verzoeken zoo spoe-

dig mogelijk met deze Conf. te houden
,

opdat men toch in zake den godsd. niet

afhankelijk zou worden van „een eventueel gezagvoerend persoon.” E. A. ’41 p. 384.

De res. Happé die dit gebouw aan de gem. schonk verzuimde helaas! haar

hiervan schriftelijk bewijs te geven, zoodat in ’73 het eerste districtshoofd, bewerend:

de kerk was maar ter leen gegeven
,

haar verknopen wilde. Er was niets tegen te



312

Dezen helper die ƒ 20 per mnd verdiende en daarvoor nog 2 paar-

den onderhield
,
kon hij overal heenzenden

,
en als we vernemen dat

er einde ’48 op 15 scholen ruim 1300 leerl. waren
,

dat van de byna

18,000 menschen in zijn werkkring ongeveer 3000 gedoopt waren,

terwijl 50 personen zich voorbereidden om het getal lidmaten, in 26

negerijen verspreid, op ongeveer 1000 te brengen, dan blijkt dat ook

deze akker den daaraan te koste gelegden arbeid niet beschaamde.

In zijne grootste gem. Kakas, waar bijna geen afgodenvereering meer

gevonden werd, alsook te Remboken dat zich mede gunstig onder-

scheidde werd in ’50 zelfs een kerkeraad aangesteld en de bedestonden

voor de zending, in '52 volgens besluit der Conf. alom aangevangen

,

leverden nog dat jaar eene coll. van ƒ 270 op. Nam in enkele plaatsen

de belangstelling in de godsd.oef. ook al niet toe in ’52 doopte hij

23 eerstelingen te Ratahan en Passo en op 17 scholen waren circa

1800 leerl. ingeschreven waarvan geregeld opkwamen. Na in ’54

al de ellende doorleefd te hebben door eene buiktyphus teweeggebracht

die op enkele plaatsen tot zelfs de helft der bevolking wegmaaide,

braken er weder betere tijden voor hem aan, en toen hij 12 Juni’5ö

het 25jarig feest zü'ner komst in de Mineh. vierde mocht hij rondom

den kansel, behalve zijn hulpzendel., 21 onderwijzers en 5 kerkeraden

uit de 19 gem. vergaderd zien. Jammer dat ook hij om bijstand moest

vragen, te meer dewijl eene kwaal zijne krachten sloopte en hij zeer

wel inzag dat eene reis naar Europa met zijn uit 7 personen bestaand

gezin, van het Gen. niet te vergen was.

Terwijl men hier maatregelen nam hem een helper toe te voegen

overleed hij 1 Febr. ’59 te Menado, en werd daags daarna te Lan-

gowan begraven. Over den ijver, de nauwgezetheid, de hulpvaardig-

heid en hartelijkheid van dezen man waren allen die hem kenden

het eens, en moge zijn toon wat populair, zijn toespraken wat gerekt,

zijn reislust wat groot, zijn blik op het heidendom wat bevangen en

die op de door hem gestichte gem. wat oppervlakkig zijn geweest, dit

neemt niet weg dat hij een uitnemend zendel. was van wiens moerids

,

in zijne woning opgeleid, nog 15 jaar na zijn dood door een zijner

opvolgers getuigd werd: dat zy tot de beste ouderlingen en diakenen

der gem. behoorden. De benoeming tot Broeder in de orde van den

Ned. Leeuw hem op zijn zilveren feest ten deel gevallen werd dan

doen en de arme gem. moest niet minder dan J' 600 bijeenbrengen om haar bede-

huis te koopen. Niets vreemds dat de zend. Brouwer dit „een schandaal” noemde

en met blijdschap 20 Mrt. ’86 een nicuve kerk inwijdde van welke de Meded. hier-

onder vermeld, eene afbeelding geven. Mndber. ’75 p. 53. Meded. XXXI p. 64 e. v.
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ook begroet als eene hulde aan ware verdiensten gebracht, en de

leidsche hoogleeraar W. H. de Vriese, die in de gelegenheid was

geweest zijn arbeid van nabij gade te slaan
,
waagde niet te veel toen

hij verzekerde: dat zijn naam, even als dien van Riedel, onvergetelijk

zou zijn als ,hervormer der Alf. bevolking van de Mineh. en als

grondlegger der Godsd. van Geloof, Hoop en Liefde” ')•

Of A. O. ScHAAFSMA die door de Z. Conf. als opvolger van Schwarz

aangewezen werd, ook dien godsdienst zou prediken, daarvan kon

de Comm. van O. en T. niet zoo heel zeker zijn, want toen zij hem

ter uitzending voordroeg achtte zij ,over het algemeen eene mildere

opvatting van het Ev. bij hem wenschelijk,” Mogen wij zijn Verslag

gelooven dan scheen de gem. die 5 Juni ’60 zijn intreepreek over

I Cor. 3 : 9 gehoord had op dit punt geen zorg te hebben, want:

overal waar hij kwam was de blijdschap even groot en lijj beschouwde

die blijdschap als , ongeveinsd”. Of hij voorts, zooals men hier ver-

wachtte, , gemoedelijk en praktikaal” in zijn prediking was kunnen

we niet zeggen maar dat hij reeds na 6 weken zijne mal. preeken

memoriseerde getuigt dat hij er zich op toelegde niet maar voor de

gem. te preeken, maar tot haar te spreken, wat toen vooral dubbel

noodig was omdat er kwaad zaad op den akker gestrooid was.

Onder den titel : Fcn lichtstraal in de donkerheid lezen we in Mndber.

’62 p. 147. , Sinds eeuigen tijd vertoonde zich boven onze schoone

zending in de Minah. eene zeer dreigende wolk. Mede ten gevolge

van de inzigten en maatregelen van een hooggeplaatst ambten, werden

de scholen weinig bezocht, de arbeid der zendel. belemmerd en dan-

sen en volksvermaken, die met brooddronkenheid en onzedelijkheid

*) E. A. '37 p. 123, 232; '38 p. 34; '39 p. 130; '41 p. 371 , 378, 384; '45 p. 31;

'48 p. 14; '49 p. 31 , 40, 103, 107; '50 p. 137; '51 p. 169; '52 p. 117; '53 p. 71;

'56 p. 21; '59 p. 25, 85; '63 p. 174. Mndber. '33 p. 15; '34 p. 90, 197, 203; '35

p. 99, 157; '36 p. 105; '37 p. 65; '38 p. 17; '39 p. 97; '40 p. 10; '42 p. 7, 11; '45

p. 41, 47; '46 p. 142; '47 p. 51; '48 p. 146, 151; '53 p. 115; '55 p. 54; '57 p. 53;

'59 p. 82; '61 p. 65; '62 p. 16; '64 p. 49, 60, 63; '75 p. 51. v. Rhijn, Reis p.

339, 354, 357, 388. Grfl.
, Minah. II p. 85, 88, 95. Vier art. over Sehw. in Mcdcd.

IV—VII met portret; XXVII p. 58. Aan zijne wed. welke 23 Juni '80 ten huize

van haar zoon te Londen overleed, werd onder den titel Eene moeder in Israël een

woord gewijd in Meded. XXIX p. 309.

A. O. ScHAAFSMA geb. te Harlingcn in '30, genoot daar aanvankelijk opleiding

en werd in '54 in het Z.huis opgenomen. Hij vertrok in Aug. '59. E. A. '54 p. 65;

'59 p. 23, 40, 88. Hand. '59 p. 65, 98. Versl. '59 p. 56.
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gepaard gaan
,
bevorderd” '). De hier bedoelde res. J. C. Bosch had

,

na ,een van regeeringswege ingesteld onderzoek”, de Mineh, wel

moeten verlaten en was door den betergezinden W. G. Happé opge-

volgd, maar van ,de beillooze pogingen om de inl. Christ. tot vroe-

gere losbandigheid terug te brengen”, ondervond Schaafsma, wiens

werkkring burgerlijk door 3 onder dien Res. staande kontroleurs be-

stuurd werd, meer dan anderen de uitwerking. Met uitzondering

vooral van Kakas, Remboken en Kawangkowang waar het Alfoeren-

dom zoo goed als verdween, waren de andere gem. meer of min koel

en onverschillig; in de buurt zijner standplaats kon hij nog eenfosso

in optima forma zien vieren en de bijna verlaten scholen en zoo goed

als ledige kerken in verschillende gem. toonden genoegzaam dat er

in die nog jeugdige gem. weinig noodig was om het vleesch de over-

winning te bezorgen over den geest. Schaafsma die ,met alle beschei-

denheid” van zich zelf getuigde dat hij „een vurig gemoed en eene

krachtige hand” bezat, trachtte door toepassing van de kerkelijke

tucht, gepaard met ijverig werken aan al die wederwaardigheden het

hoofd te bieden en daar dit niet ongezegend bleef en hij zijne gem.

onder dit alles lief kreeg, was hij er niet op gesteld ze aan een ander

af te staan. Deze was de zoon van zijn voorganger die, Mrt. ’61 in

de Mineh. gekomen, hoopte te Langowan zijn vader op te volgen.

Mede overeenkomstig den wensch der Conf. zag men hier van dat

aanvankelijk opgevat voornemen af, en Schaafsma die na het over-

lijden zijner vrouw in Febr. ’Gl
,

tot herstel van gezondheid naar

Menado geweken was
,
keerde naar den hem nu voor vast aangewezen

post terug. Op veel voorspoed had hij niet te roemen, althans in Mei

’G2 klaagde hij dat de opkomst in kerk en school trots al zijn pogen

om haar te doen toenemen veel te wenschen overliet en dewijl hij reeds

4 paarden verloren had, werd zijn werk in de buitengem. zeer belem-

merd. Dat het hem overigens niet aan blijde ervaring ontbrak bewijst

de opgewekte beschrijving welke hij gaf van een in Apr. ’G3 te

Remboken gevierd zendingsfeest. Het spreekt van zelf dat de gebeur-

tenissen die hier ten jare ’G4 in den boezem des Gen. voorvielen op

een man als Schaafsma invloed moesten oefenen, en even als enkele

anderen van zijn collega’s zou hij zich in ’G5 in de Heraut „op on-

hebbelijke wijze” over het Gen. uitgelaten hebben, waarover hem

*) Tot meer juiste beoordeeling van de „dansbeweging” in de Mineh. leze men

wat Grfl. schreef in Mndber. ’62 p. 173.



315

afkeuring werd te kennen gegeven. Bovendien kon hij evenmin als

anderen toe met hetgeen voor zijne scholen verstrekt werd, beviel

het hem niet dat er zoo weinig uit zijne verslagen in de Mndber.

werd medegedeeld, gaf hij preeken uit zonder deze, gelijk voorge-

schreven- was, vooraf aan het oordeel der Conf. te onderwerpen,

terwijl hij het zeker ook niet aangenaam vond dat hij zich verdedigen

moest wegens het gebruik van den Heid. Cat. en een zijner meesters

was gevangen gezet zonder dat het Gen. genegen bleek daar tegen op

te komen.

Bij dat al had hij nog zooveel liefde voor het Gen. dat hij in ’66 de

ƒ 300 waarmede volgens de Bepak zijn trakt. verhoogd werd, in de

missiekas stortte en zich ter wille van de financ. moeilijkheden waar-

mee het Gen. te kampen had tot grooter opofferingen bereid ver-

klaarde. Eene voldoening was het voor hem dat hij toch eindelijk in

’68 te Kakas de nieuwe kerk voltooid zag. Als tegenhanger van de

•moeilijkheden welke Rooker te Tondano ondervond, kan de 14jarige

lijdensgeschiedenis ook van dezen kerkbouw dienen, om hen te ge-

nezen die de dwaasheid hadden den voorspoed van de zending in de

Mineh. toe te schrijven aan de medewerking der Reg. Schitterden bij

de inwijding op 17 Mei, de inl. Hoofden en de europ. ambten, ook

door hunne afwezigheid, dit alles werd rijkelijk vergoed door de

ervaring : dat onverschilligheid ten aanzien van den dienst des Heeren

bij hooger geplaatste personen, wel veel schade doet, maar toch niet

bij machte is om het werk des Heeren te vernietigen.

De wijze op welke het Gen. het werk des Heeren trachtte te be-

vorderen scheen Schaafsma. echter niet te bevallen, althans hij ver-

dacht het Best. ,van het streven in eene rigting die hij niet anders

dan noodlottig voor de missie kon achten” en vroeg in Aug. ’G8

ontslag. Hier meende men dit niet te moeten verleenen vóór men
men den man wiens „beschouwingen deels op onjuiste voorstelling

van zaken deels op zijne bijzondere zienswijze omtrent het zendings-

werk berustte” nader had ingelicht, welk schrijven ten gevolge had

dat het verzoek werd ingetrokken. Tevens vroeg hij verlof om wegens

familiezaken, op eigen kosten doch onder genot van half trakt. her-

waarts te mogen komen, welk verzoek werd toegestaan. Einde Mei
’70 werd Schaafsma in de Mndverg. welkom geheeten en stelde hij

zich ter beschikking om, waar en wanneer zulks begeerd werd
,
mede-

deelingen te doen uit de Mineh. en zoo de belangen des Gen. te

bevorderen. In hoever en hoe aan deze belofte voldaan werd door

een man die erkend had artt. over de Mineh. anoniem in het Kerke-
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lijk Weekblad te hebben geplaatst, kunnen we niet melden, maar wel

achtte men het noodig hem en den mede hier toerenden zendel.,

V. D. Liefde, in Juli ’70 te verzoeken: er zich in openbare vergad.

van te onthouden over hunne medezendel. te spreken en te oordeelen

,

terwijl, zoo zij meenden hun oordeel over regeeringsdaden te moeten

uitspreken zulks zóo diende te geschieden dat zij zich, des vereischt,

zouden kunnen verantwoorden.

Trots dit alles had er tusschen Bestuurders en Schaafsma nu en

dan over het zendingswerk wisseling van gedachten plaats, waaruit

bleek dat deze, al erkende hij ook dat in de Mineh. geen , eigenlijk

zendingswerk” meer was, er toch niet voor kon zyn de gem. aan dé

Ind. kerk over te geven. Hij was van oordeel dat in de gem. tot

deze behoorende, alles „doodsch” was geworden, als oorzaak hiervoor

opgevende: dat wegens den invloed der Hoofden op den hulppred.

die ,landsdienaar” was, aan geen tucht behoefde gedacht te worden.

Het meegedeelde is voldoende om te doen zien dat Schaafsma geen

bezwaar had het Gen. als zendel. te blijven dienen en Nov. ’71 zond

hij bericht in Jan. naar Indië te willen terugkeeren, doch dat de

plaatsen op de boot bezet waren en hij dus, in verband ook met

huiselijke omstandigheden, eerst in Mei ’72 zou kunnen afreizen. Hij

verzocht zijn verlof zoolang te verlengen en tevens dat het Gen. de

goedheid zou willen hebben de kosten dier terugreis te dragen; kon

dit niet dan moest men hem vrijheid geven hier te blijven en eene

betrekking te zoeken.

Zonder onbillijk te worden omtrent andere br. kon het Bestuur

op het verzoek, gelijk het daar lag, niet ingaan en onder verzekering

hem voor den dienst van het Gen. te willen behouden, bood men

hem over ’72 het volle trakt. aan, waarvan ƒ 375 van Jan. tot Mei,

het overige, ten bedrage van ƒ 1425, na het sluiten van het contract

van overtocht in ]\Iei, uitbetaald zou worden. Hierop werd geant-

woord: dat, daar het Gen. niet in staat was zijne bezwaren weg te

nemen en zijne lasten te dragen, en er een berg van zwarigheden

was die hij, ook niet door het geloof, uit den weg kou ruimen, hij

met smartgevoel van een hem lief geworden werkkring moest schei-

den en dus zijn verzoek om ontslag herhaalde.

Men kon nu niet anders dan hem te wille zijn en met het einde

van ’71 kreeg Schaafsma eervol ontslag onder dankbetuiging voor de

diensten door de Ev. verkondiging in den werkkring Langowan be-

wezen. Na die verkondiging hier te lande nog eenigen tijd bij de

Ledeboerianen te hebben voortgezet moest hij zich in Mei ’88 nog



aan een colloquium onderwerpen om het door de Doleerenden te

Kralingen op hem uitgebracht beroep goedgekeurd te krijgen ^).

Gelukkig dat te Langowan gedurende dien tijd geregeld in den

dienst was voorzien. Immers M. Brouwer^), 25 Mei ’G9 in de Mineh'

geland, was wel bestemd om te Bolaang Mongondou eene zending

op te zetten maar aangezien hiertegen nog allerlei bezwaren bestonden

begreep de Z. Conf. dat de man die al een jaar in de Mineh. had

rondgereisd en van den toestand daar een gunstiger indruk mocht

verwerven dan hij zich had voorgesteld, op den post in ’t zicht niet

wachten kon. Zij wees hem dus tijdelgk aan voor Langowan en 29

Mei ’70 werd hij er door Rooker ingeleid.

Over het algemeen was Brouwer blijkens zijne welgeschreven be-

richten®), waarin later echter somwijlen uitweidingen voorkwamen

welke naar het oordeel des Bestuurs ,niet gemist zouden zijn”, met

den toestand zijner 21 gom. waarin ongeveer 20,000 menschen woon-

den, nogal ingenomen, en inzonderheid trok Kakas met haar 3100

Christ.
,
waar de grijze ouderling Jakob Melonda zulk een goeden

invloed oefende, hem aan. Met ingenomenheid wijst hy er op dat men
in zjjn werkkring niet alleen van het weinige geld dat men in handen

kreeg een ƒ 300 over had voor geestelijke belangen
,
maar dat er ook

gevonden werden die zich zelven wilden geven toen het er op aan-

kwam onderwijzers voor Savoe te vinden. Een zestal gem. maakten

zich ook op voor eene kerk te gaan zorgen en als hij nu en dan zelf

meeging om het hout van het gebergte te halen dan bewijst zulks

hoezeer hy het op prijs stelde dat men te midden van den drukken-

den gouv.dienst nog, vaak ten koste van eigen tuinarbeid, voor eene

behoorlijke plaats ter aanbidding wilde zorgen.

In ’72 nam hy voor het eerst lidmaten aan ten getale van 500 en

toen hij 2 jaar later een bijna honderdjarig man, die reeds bij den

aanvang der zending daar als heiden-priester dienst deed, door den

E. A. ’62 p. 17, 47, 142, 283; ’63 p. 491; ’65 p. 64, 82; ’G7 p. 48, 100; '68 p.

162; ’69 p. 35, 97; ’70 p. 39, 88; ’71 p. 37, 48 ,
197. Mndber. ’61 p. 31; ’62 p.

81, 142; ’63 p. 129; ’68 p. 121; ’70 p. 29. Meded. XII p. 111. N. Rott. Cour 8

Mei ’88. Ileidenb. Febr. en Mrt. ’73. Heraut 13 Mei ’88.

M. Brouwer van St. Anna Parochie, werd in ’63 in het Z.huis opgenomen en

Febr. ’68 geëxamineerd. Hij vertrok een jaar later naar Indië. E. A. ’63 p. 400;

'68 p. 11, 75; '69 p. 75; '70 p. 33.

De brieven door hem aan de Jongel. Ver. te St. Anna Parochie geschreven

en in '74 in 6 stukjes te Leeuwarden uitgegeven ,
rechtvaardigen ons bijvoeglijk woord.
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Doop opüam mocht dit zeker stemmen tot ,ootmoedigen dank”, een

dank die nog ootmoediger zou geweest zijn als de zendel. , dezen

laatsten priester van Langowan” er niet bij bepaald had ,dat hij

wellicht in zijn vroegeren godsd. even goed gelukkig en zalig had

kunnen worden”.

Zien we uit den overgang van dezen grijsaard dat het heidendom

zelfs aan de ingewijden geen vertrouwen meer inboezemde toch waren

er in het district Langowan in ’74 nog een 3000 heidenen. Al namen

deze hun godsd. nauwlijks ten halve waar, al vierden zij geen fosso’s

meer, ja al hielpen velen hunner, zooals te Kanonang, aan den kerk-

bouw omdat zij voornemens waren spoedig ook Christen te worden,

toch gaven zij den Ev. bode veel te doen. De 19 scholen die het Gen.

onderhield en waarop in ’74 bijna 10,000 leerl. ingeschreven waren,

waarvan ruim de helft geregeld opkwam, hadden dus, ook uit het

oogpunt van evangelisatie, nog terdege reden van bestaan. Dit alles

nam echter niet weg dat deze werkkring, waar de Ch rist. gaandeweg

in de behoeften van den eeredienst begonnen te voorzien en in ’74

bovendien voor geestelijke belangen niet minder dan ƒ 1117 opbrach-

ten
,
geschikt geacht werd aan de zorg van het Ind. kerkbestuur over-

gelaten te worden. Brouwer, wien men hier in ’74 met het oog op

zijne oorspronkelijke bestemming, nog niet voor vast te Langowan had

durven aanstellen meldde zich het volgend jaar, met goedvinden van

der Conf.
,
by de Reg. als candidaat voor het hulppredikerschap aan

en werd 24 Juli ’75 als zoodanig voor Langowan benoemd. Het uit

den dienst van het Gen. treden, deed zyne belangstelling er voor

volstrekt niet kwynen want nog in ’79 stortte hy als bydrage uit

zyne gem. ƒ 1021
,
en dat men wederkeerig ook hem niet vergat bleek

o. a. uit de deelneming welke hy ondervond by het verlies van zyne

echtgenoot in Jan. ’81, terwijl het Vrouwenhulpgen. te Rott. aan

Maria Martha Flieringa eere bewees en in No. 228 zijner KI. Stukjes

„Eene dierbare overledene herdacht” ’).

1) E. A. ’70 p. 33; ’71 p. 157; ’72 p. 59; ’74 p. 58, 96; ’75 p. 57, 183, 217;

’78 p. 149; ’80 p. 19; ’8I p. 35. Mndber. ’70 p. 183; ’72 p. 73; '73 p. 37; '74 p.

181; ’75 p. 52, 56. Meded. XIX p. 270; XX p. 117.
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HOOFDSTUK IV.

AJIOERANG EN TOIIOHON

Wanneer er wel eens aan gedacht moge zijn den zetel van het

gouv. in de Mineh.
,
van Menado, waar men volgens Geel, best doet

,zich geblinddoekt aan wal te laten brengen”, te verplaatsen naar

het vlek welks naam het eerst boven dit hoofdstuk staat, dan stelle

men die nooit tot werkelijkheid geworden gedachte alleen op rekening

van de prachtige baai aan welke Amoerang gelegen is. Immers, ge-

steld al dat wij in vroeger jaren onder een Bewind geleefd hadden

’t welk zooveel waarde gehecht had aan het geestelijk welzijn zijner

dienaren, dat het bij de keus van een hoofdzetel ook den meer of

minderen bloei van de christelijke gem. in rekening hadde gebracht,

dan zou Amoerang toch geen aanspraken hebben doen gelden. Wel

was er eene oude gem., door reizende pred. gesticht maar deze was

zóo aan zich zelve overgelaten geweest dat, al stond in ’36 te mid-

den der ellendige krotten waarin men zich behielp ook eene nette

steenen kerk, de gem. weinig meer dan den naam waard was.

Op Kerstdag van het door ons genoemde jaar waren echter van de

700 z. g. Christenen een vrij groot aantal
,
het was immers een feest-

dag, ter kerke gekomen, en , ettelijke personen” luisterden ook wel

naar het ,drooge voorlezen” van den meester, maar later scheen

niemand iets te kunnen zeggen over het groote feit waaraan de dag

zyn beteekenis ontleende. De man die deze droeve ervaring opdeed

was C. F. Hermann die, den 17^^®“ tevoren daar aangekomen, het

fort, een oud steenen gebouw, tijdelijk betrokken had, om, na op

N.jaarsdag ’37 zijn eerste toespraak voor nog geen 100 hoorders ge-

houden te hebben, onder hen te blijven arbeiden als zendeling.

Het moet dezen Ev. bode, dien de zooveel bloeiender gemeente te

Kema gaarne had willen hebben, wel iets gekost hebben om, gehoor

gevend aan den niet geheel belangeloozen raad van Hellesdoorn,

naar deze plaats te gaan. De Afd. waartoe zij behoorde was verreweg

*) Carl., Travoott, Hermasn, geb. 30 Mrt. ’08 te Sagan in Silezic , wever, eerst

opgeleid te Berlijn, kwam in Dec. '32 te Rott., werd na geëxamineerd te zijn in

Juli '33 bij loting voor Celebes bestemd en zeilde 2 Aug. '33 uit, E. A. '32 p. 206 ;

'35 p. 98, 113, 129.
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de uitgebreidste eü, na Tondano, de meest bevolkte, daar zij 30,000

zielen telde in 100 negerijen verspreid. De boofdplaats Amoerang die

met 4 tot haar behoorende negerijen 3000 menscben bevatte, telde

onder de 700 naamchristenen, de reis naar Menado was zoo ver

en het trouwgeld zoo hoog, slechts 12 gehuwde paren, De eerste

33 kinderen tijdens zijne bediening gedoopt, waren op een na in

wilden echt verwekt, en sommige jonge mannen, hierin minder

dan de Alfoeren
,
hadden reeds herhaalde malen door hen gekochte

meisjes weggezonden om weer een ander te nemen. By zijne komst

vond de zendel. reeds 8 scholen van welke de grootste ongeveer 100

leerl. telde, maar met de z.g. meesters, eigenlijk schoolknapen die

behalve de rijst voor hun onderhoud, zoover hun die althans ver-

strekt werd, jaarlijks een goede ƒ 20 aan trakt. ontvingen, wist hij

niet veel aan te vangen, terwijl hij, slechts van ee'n N. Test. voorzien,

ook nypend gebrek aan schoolboekjes had. Met kracht benaarstigde

hij zich dus meesters op te leiden zoodat hy in ’40 reeds 13 jongens

in zyn huis had en de schoolstaat dat jaar in zijn district reeds 11

scholen aanwees waar 12 meesters, van welke slechts 2 door het

Gouv. bezoldigd werden, aan ruim 500 kinderen onderwys gaven.

Medewerking vond hij op dat gebied by de plaatselijke autoriteiten

echter niet. Integendeel. Toen in ’40 de Gouv. der Mol., de Stüers,

ook op zyn station een bezoek bracht klaagden enkele Hoofden hem

aan, niet slechts omdat hy hen zooveel moeite veroorzaakte wegens

de schoolkinderen, maar ook omdat hij jongelingen uit hunne dorpen

ter opleiding bij zich nam zonder dat deze daartoe van hen verlof

bekomen hadden. Nu werden deze lieden, dewyl hunne klachten

ongegrond bleken, wel afgewezen en zelfs door hunne collega’s uit-

gelachen, maar zulks belette niet dat onder nietige voorwendsels,

b.v. dat hy de eenige tamboer in de negerij was, kweekel. werden

terug geëischt. Toen eens zeker jongeling uit Kapaja zich bij Hee-

MANN aan meldde om onderwijs, werd het verzoek om dezen te mogen

houden door het negeryhoofd niet alleen afgewezen maar de opziener

Weintré te Amoerang liet den jongen zelfs uit Hermann’s huis halen

en na toediening van een paar dozijn rottingslagen zond hij hem met

een bebloed lichaam naar zijne woonplaats terug. Voegen we hier

nog bij dat de Res. goed vond de meesters eene schatting van ƒ 6

te laten betalen wanneer zij buiten hunne geboorteplaats aan ’t werk

gezet werden, dan behoeft, na deze staaltjes, niet gevraagd of we ook

recht hebben met zeker auteur uit deel XII der Meded. te zeggen:

„geen der zendel. in de Minah. heeft zulke bittere vijandschap van
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het plaatselijk bestuur ondervonden als Hermann” ')• Natuurlijk werkte

deze houding der hooger geplaatsten nadeelig op de bevolking zoodat

o. a. te Amoerang de godsd. deerlijk werd bespot, en de zendel., die

eerst in ’39 met 7 van de 10 lidmaten bet H. Avondm. bad kunnen

vieren
,

al spoedig aanleiding vond om te vragen : wat te doen indien

gecensureerden , slecht genoeg waren” om aan de tafel te verschijnen?

’t Was dezen br. dus te gunnen dat omstreeks ’42 een betere geest

over bet volk vaardig werd, iets wat bij in verband bracht ook met

bet verlof den res. Cambiee verleend, die, al kwam bij ook terug,

spoedig overleed. De dans- en braspartijen op cbrist. feestdagen die

men meende bij bet cbristen-zijn te belmoren, werden wat minder,

tot bet sluiten van een huwelijk lieten zich meerderen bewegen om-

dat men ten gevolge van een ingediend verzoekschrift
,
niet meer naar

den kontroleur behoefde te gaan maar slechts, onder overlegging van

eenige akten, aangifte bij den Burgerlijken ambtenaar der woonplaats

van een der partijen bad te doen, terwijl, na afkondiging in de kerk,

de zendel. bet huwelijk voltrok ^).

In enkele buitengem, o. a. Tanawangko kon bij eene kerk inwij-

den, vele Hoofden toonden zich wat gunstiger jegens de scholen, ja in

’42 vroeg hij zelfs enkele werken van v. n. Palm omdat eenige beeren

ze wenschten te betalen en te lezen. Vermoedelijk woonden deze te

Menado waar ook hij den zoolang ondankbaren vacatuurdienst moest

vervullen en waar zelfs bij bet huwelijk eener dochter van den straks

1) Toen dit alles ter Mndrcrg. van 18 Xov. ’41 (E. A. p. 403) behandeld was

werd op voorstel van Mr. v. Buren, die over de houding der Heg. ten aanzien

der zending verontwaardigd was, besloten in het Verslag van ’42 melding maken

van „de bezwaren die de Zending in Indic door de handelingen der menschen te

lijden hebben.” In welke algem. termen hieraan gevolg werd gegeven kan men lezen

in JIndber. ’4 2 p. 139.

*) N. Binnooy keurde (Ned. Z. Tijdschr. II p. 193; III p. 358) deze regeling af,

omdat men nn , ten einde tot een wettig huwelijk te komen, zou zorgen gedoopt te

zijn, om dan met de doopakte gewapend door den Burgerl. ambten, in ondertrouw

te worden opgenomen en door den zendel. getrouwd te worden. Zoo werd z. i. de

Djop tot eene m latschappclijke instelling verlaagd en het naamchristendom bevorderd.

Ook Grfl. keurde af (Minah. II p. 224), dat het sluiten van ’t huwelijk uit handen

der kontrol. in die der zendel. was overgegaan. Toch had hij (Ned. Z. Tijdschr. III

p. 129) niet veel op met het voorstel v. Rinnoot, om de kontroleurs bewijs van

wettigheid van cenig huwelijk te doen afgeven en dan aan den zendel. over te laten

of hij daaraan een godsd.wijding wilde geven. Of het waar was, zooals de kontrol.

DE C. beweerde (Tijdschr. v. N. Ind. ’70 II p. 90; ’Tl p. 215), dat de zendel. voor

de doopakten , welke zij kosteloos moesten afgeven , zich geschenken wisten te ver-

schaffen kunnen we slechts tegenspreken op gezag van v. d. Liefde, die in ’7
1 ver-

zekerde \,E. A. ’71 p. 55) dat dit „praatjes” waren.

KBUiJF, Geschied. Ned. Z. Gen. 21
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genoemden Res.
,
de godsdienstige wijding, tot verbazing van het pu-

bliek, begeerd werd. Vóór nog het jaar ’42 ten einde was meldde hij

dat de bezwaren opgeheven waren, ja zij die hem voorheen tegen-

werkten beijverden zich het bedreven kwaad weer goed te maken.

Van nu voortaan ging het werk ook hier vry voorspoedig. Wel beval

de nieuwe Res. in Febr. ’44 dat ook op de Gen.scholen het christ.

onderwijs buiten de schooluren moest gegeven worden, en deed hy

den invloed der zendel. op de Gouv. scholen, welke hier en daar den

negerijen opgedrongen en met „opgeraapte jongens” als onderwijzers

voor. ien waren, zoo goed als te niet, maar daar Z.EJ. overigens

welgezind was besloot ook IIermann, na ingediend doch niets gevend

protest, maar stil zijn gang te gaan. Eene door het Bestuur gewilde

poging om met behulp van een onderwijzer uit de amb. kweekschool

hot onderwijs wat beter in te richten, mislukte, want ofschoon eere

gevende aan Roskott’s opleiding, „het onopregte, kruipende en trotsche

karakter van de Anibonneezen” maakte dezen, volgens Hermans
,
onge-

schikt ja hatelyk bij de Minehassers zoodat hij het maar liever met

eigen kweekel.
,

al stelden deze vaak zyne verwachtingen bitter te

leur, afdeed. Zelfs op zijn station scheen eenige opwekking te komen

en toen hij in ’48 zijn 12*^® arbeidsjaar inging had de man die voor-

heen slechts aan weinig volwassenen den Doop kon toedienen juist

een jaar achter zich waarin zulks aan 121 personen geschied was,

terwijl hij het huwelijk mocht inzegenen van 93 paren. Zijn school-

staat wees aan het einde van ’48 op 23 scholen met 1922 leerl. op

de lijst en 1209 op de banken, en waar hy reeds op 8 plaatsen

godsd.oef. hield kon hy van vele andere getuigen: dat de Alfoeren

„hunne bygeloovigheden hebben weggeworpen en leeren”, een ver-

schijnsel waarvoor, zooals o. a. te Tombassian, de oorzaak by de

kinderen gezocht moest worden. Hij vreesde dan ook terecht dat de

25 kweekel., die zich onder zijn uit 35—40 personen bestaand gezin

bevonden, niet toereikend zouden zyn om in alle behoeften te voor-

zien en het was dus maar goed dat hij in Juli ’49 een gedeelte van

zijn werkkring, met het 4 uur van hem verwijderde Koemelemboeaai

als station, aan Ulfers kon overdragen. De bezoekreis van 50 uren

die hij 2 of 3 keer ’s jaars ondernam werd er wat door bekort.

De ziektetoestand die hem in Nov. van dat jaar noopte ook het

secretariaat van de Conf. aan den daartoe gekozen Linemann over te

dragen, nam echter derwyze toe dat hij op 43 jarigen leeftijd 27

Sept. ’51 overleed
,
eene wed. met 5 onverzorgde kinderen nalatende

aan welke een pensioen van ƒ 500 werd toegelegd.
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Voor wy van Heemann afsclieid nemen willen wij nog tot zijn lof

melden dat hij niet alleen, blijkens zijne aan het Bestuur verstrekte

inlichtingen, een open oog had voor de maatschappelijke belangen

van den inl. en met behulp van het Gouv. ijverig cacaotuinen aan-

legde om de meesters wat aan huislijkheid te gewennen en tevens

hunne welvaart te bevorderen, maar vooral, dat hij een der eersten

was die studie van het Alfoersch gemaakt heeft. Wel hebben we

reeds opgemerkt dat ook Riedel en Schwarz zich bij hunne predi-

king van de landstaal bedienden, maar onophoudelijk moest toch het

Bestuur er aan herinneren dat er in de instr. geschreven stond: ,de

zendel. zal zijne werkzaamheden aanvangen met zich vlijtig te oefenen

in de taal des lands.” Hierbij alleen te denken aan het Mal., kon

moeilijk, vooral daar sedert ’40 geen zendel. werd uitgezonden zonder

behoorlijk toegerust te zijn met kennis van die taal. Nu beweerden

de zendel. in de Mineh. niet slechts dat door het schoolonderwijs het

Mal. steeds meer de taal des lands werd en men het daarmee wel

doen kon, maar ook dat het Alf. te arm was om er godsd. denk-

beelden in uit te drukken, terwijl het bovendien uit zooveel dialecten

bestond dat er moeilijk eenheid zou te verkrijgen zijn. Ook Hekmann

was eerst van die meening, wat dan ook wel de oorzaak zal geweest

zijn dat het voldoen aan de opdracht, reeds in ’40 van de andere br.

ontvangen, een onderwijsboekje in het Alf. te schrijven, op de lange

haan geschoven werd. Daar het Bestuur, het Bijbelgen. stond er ook

op, echter de studie der landstaal noodzakelijk bleef achten liet hij

haar niet varen en gaf in ’47 zelfs als zyne, volgens sommigen te

gunstige meening te kennen: dat het Alf. eene schoone, betrekkelijk

zeer volledige taal was waarin men zich over godsd. onderwerpen

vaak korter, krachtiger en duidelijker kon uitdrukken dan in het

Laag-Mal. Hij was dan ook in Jan. ’48 begonnen geregeld in die taal

te preeken, en maakte er allerlei aanteek. over die na zijn verscheiden

verloren schijnen gegaan te zijn. Geeft de Inspector hem den lof dat

hij het diepst was ingedrongen in het Alf.
,
toch was de eerste drukproeve

in die taal niet van hem maar misschien van Hellendoorn of anders

van Matteen, doch hem komt de eer toe dat hij in ’48 te Bat. het

licht deed zien een Catechismus in het Mal. en in het Alf., dialect

van Araoerang
,

en dat hij het Ned. Bijbelgen. in staat stelde

de eerste vert. in het Toumpakewa van het Ev. van Matth. in ’52

de pers te doen verlaten. Of het door hem geleverde alleen in het

distr. Amoerang verstaanbaar was, daarover komt ons geen oordeel

toe, maar dewyl van de 1000 ex. in ’54 slechts een kleine 200 ver-

21 *
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kocht waren en de rest eene prooi dreigde te worden van mier en mot

kregen de zendel. verlof den alfoerschen Mattheus voor geringen prijs,

in het uiterste geval zelfs gratis van de hand te zetten, terwijl hun

aanbevolen werd hem ten grondslag te leggen bij verder onderzoek.

Ook na deze aanbeveling bleven de zendel., blijkens een schrijven in

Juni ’55, van oordeel dat Mal. de meest doelmatige taal voor de

Mineh. was, wat hen evenwel niet verhinderen zou zich bij voort-

during op het Alf. toe te leggen ’).

Deze zienswijze was ook uitgesproken namens S. D. van de Velden

VAN Cappellen *) die IG Juli ’51 den kranken Hermann tot hulp was

toegevoegd. Sedert hij 3 Aug. zijn eerste toespraak gehouden had

begon hü met moed onder de 2G00 Christ. en 12,000 heid. van zijn

district, en, maakte hij blijkens een nog in ’52 gezonden verhande-

ling ook studie van de landstaal, het ,kindsche Alfoersch” op te

voeden terwijl het Mal. , reeds tot den mannelijken leeftijd is ge-

naderd” was geenszins zyn voornemen ’). Maar ook al zou hg zulks

gewild hebben, veel had hij er niet voor kunnen doen. De typhus

epid. van ’54 ontnam hem behalve een kind, 8 kweekel. en noopte tot

herstel van eigen gezondheid voor eene pooze naar Menado de wijk

te nemen. Zeker, op menig sterfbed scheen het Ev. eene kracht te

zijn, maar tot „leering en waarschuwing” diende helaas! deze bezoe-

king niet. Zijne poging om vooral de gem. te Amoerang, waar het

getal lidmaten nog niet hooger dan 20 was, tot een levenwekkend

middelpunt te maken scheen aanvankelijk gezegend te worden, maar

toen trad dezen, misschien wel wat forschen arbeider, onverschillig-

heid en tegenstand in den weg ,van eene zijde van waar hij die nog

I; E. A. ’37 p. 128, 162, 235; '38 p. 56; ’40 p. 241; ’41 p. 385, 396, 400; ’43

p. 14, 104, 107; ’44 p. 69; ’45 p. 40, 139; ’46 p. 204; ’48 p. 15, 20; ’49 p. 36,

43, 108, 120; ’50 p. 139; ’51 p. 22, 37, 102; ’53 p. 20; ’54 p. 91. Mndber. ’38 p.

36; ’39 p. 107; ’40 p. 75; ’43 p. 42, 72; ’44 p. 10, 217; 45 p. 213; ’46 p. 89; ’47

p. 57, 79; ’48 p. 53, 153; ’50 p. 178; ’51 p. 22, 37. Mcdcd. I p. 15; II p, 17;

III p. 62; XII p. 118; XXVII p. 58; V. Riiun, Reis p. 362; Grfl. Minali. I p. 15;

II p. 1; Budi).
,
Necrl. O. Ind. II p. 53: De Gids ’64 I p. 400.

‘) SiMON Dirk v. d. Velden v. Cafpellen, geb. te 0/erscbie, had een koren-

molen te Loosduinen toen bij in Dec. ’45, 24 jaar oud, in bet Zend.huis werd opge-

nomen. IliJ ontving 15 Mei ’50 zijn afscheid en vertrok 5 dagen later om op Java

zijne bestemming te vernemen. E. A. ’46 p. 115; ’48 p. 131; '50 p. 56. Versl. '50

p. 43, of 23?

3) In het Ned. Z. Tijdschr. '91 p. 233 plaatste Wiersma een lezenswaardig pleidooi

voor het Mal. Het nut voor de gem. van eene Bijbelvert. in hetToumpakewa-dialect,

welke door ons Bijb. gen. aan den Ilulppred. v. Sonder, Sciiwakz, is opgedragen,

ziet hij niet in.
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niet ondervonden en in het geheel niet verwacht had.” Teleurgesteld

zocht hij nu meer zijn troost onder de bij hem aan huis zijnde

kweekel., bezocht einde ’55 in plaats van Linemann de Sangir eil.

waar hij aan niet minder dan 5833 kind. en volwassenen den Doop

toediende, om daarna, zijn verzoek om verplaatsing was hier ofschoon

men hem later Kema toedacht afgewezen, „met een bezwaard en

neergedruk gemoed” naar zijn station, dat ook voor rooversprauwen

niet veilig was, weder te keeren. In Aug. ’56 drong de koorts hem

op nieuw de toevlucht te nemen tot de berglucht van eene of andere

huitengem. doch te Romohon Atas waar hij 5 Oct. nog vollen dienst

deed, overviel hem in den daarop volgenden nacht eene zoo hevige

bloedspuwing dat hij vóór den morgen overleed.

liet eerste wat het tijdschrift de Meded. in beeld te aanschouwen

gaf was, in dl. I, het portret van dezen begaafden, veel helovenden

Ev.bode wiens weduwe, geb. v. Binsbekgen, nadat haar voor de terug-

reis met 3 kind. eene tegemoetkoming van ƒ 1000 geschonken was,

een pensioen werd toegekend van ƒ 350 ’t welk geacht werd gelijk

te staan met de ƒ 500 welke men gewoon was in Indië uit te keeren.

Tot ’75
,
toen zij te Groningen overleed

,
heeft zij dit genoten ')•

Den 10^*®" Mei ’57 had ülfers, die naar vermogen in den dienst

van het in zijne buurt liggend district voorzien had, het voorrecht

H. J. Tendeloo *) bij de gem. Amoerang in te leiden.

Ofschoon het dezen aanvankelijk wèl ging en hij zelfs bij nadere

kennismaking met het zoo schaarsch bezochte Tonsawang zich er over

verblijdde dat de Heer „aan zoo weinig arbeid aldaar nog zulk een

zegen verbonden heeft”, toch maakte de vijandige gezindheid van

den kontr. van Amoerang hem, die zoo gaarne langs zedelijken weg
werkte, bij den aanvang van ’59 zóo moedeloos dat hij verzocht deze

plaats met hare IIÖO gedoopte maar grootendeels loszinnige Chris-

tenen niet meer tot zijn werkkring te rekenen, of hem naar elders

te verplaatsen. Gelukkig bleek in het verloop van dit jaar dat in

zijn werk het licht de schaduw nog overtrof maar den 10'^®“ Mrt ’GO

') E. A. ’51 p. 171; '53 p. 20, 36, 43; ’56 p. 43, 66, 143; ’57 p. 7; ’58 p. 210-

Mndber. '52 p. 62; '55 p. 118; '75 p. 79. Versl. '56 p. 19. Meded. I p. 7 enz. II

p. 312; XII p. 119.

®) II. .1. Tendeloo, lithograaf, geb. te Leiden, ging in '49, 19 jaar oud, uit de

E. Kath. tot de N. Ilerv. kerk over en werd het volgend jaar tot den proeftijd toe-

gelaten. Na eenigen mnden tot prakt, oefening bij Ds. v. Schermbeek, te Eist (O.

Bet.) te hebben doorgebraeht, ontving hij 4 Aug. '56 zijn afseheid. E. A. '50 p. 71;
'55 p. 20; '56 p. 2, 43, 122.
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verloor hij zijne vrouw, eene dochter van Riedel, en nu meende men
hier goedkeuring te moeten geven aan zijne door de Conf. noodig

geachte verplaatsing naar Tonsea *).

Op den T**®" Juli ’61 ving C. J. v. d. Liefde ’) den arbeid in de 19

gem. met hare 22 door bijna 1000 leerl, bezochte scholen, aan. Dewijl

te Menado sedert Mei ’Gl de reeds vroeger genoemde Res. was opge-

treden die der zending zóo weinig genegen was dat op moerids eene

belasting werd geheven en schoolkinderen tot arbeid werden geprest,

deed het hem leed dat de ten onderzoek uitgezonden Commissaris

Mr. K. II. Tdtein Noltiieniüs in ’G2 overleed vóór hij dezen had

kunnen verhalen hoe in zijn distr. , godsdienst en scholen in hooge

mate worden gedwarsboomd, de meesters aan velerlei kwelling zijn

blootgesteld, en de zendel. gelaakt en belasterd worden.” Of hij aan

diens opvolger, Mr. W. Scheltema, zijn gemoed heeft kunnen lucht

geven is ons onbekend, maar in elk geval gaf het verlichting dat hij

in ’G2 een gedeelte van zyn werkkring aan Wiersma had kunnen

overdragen. Gelukte het hem ook niet het getal kerkgangers tot 200

te brengen, hier en daar ontdekte hij toch treffende bewijzen van de

macht des Ev. waardoor gevallenen tot boete, twistenden tot verzoe-

ning, leugenachtigen tot erkenning der waarheid kwamen, en door

zijn versl. over ’G4 klinkt een toon van tevredenheid die weldadig

aandoet.

Wat er in dat jaar hier plaats had haalde ook hem, wegens ge-

schrijf in de Heraut, eene berisping op den hals waarin hij zich maar

noode schikken kon, doch welk leed eenigszins verzacht werd door

de halve transp.kosten verleend aan de vrouw met welke hij Mei ’GG

in het huwelijk trad. Wegens huiselijken rampspoed leed deze vrouw

weldra aan eene zielsziekte waarvoor deskundigen vreesden dat ook

hier geene genezing zou te vinden zijn, wat evenwel niet belette dat

V. D. Liefde in ’G9 twee jaar verlof vroeg hetwelk hem onder behoud

van */s van zijn trakt. verleend werd, mits hij zelf in de reiskosten

voorzag. In het vertrouwen dat God hem ook door deze geldelijke

bezwaren zou heenhelpen aanvaardde hij met zijne vrouw de reis.

ï) E. A. ’58 p. 158; ’59 p. 138, 177; ’60 p. 148, 151, 218; ’Gl p. 246; 'C2 p. 18.

Mndber. ’58 p. 154; ’GO p. 181. Versl. ’58 p. 25.

2) C. J. v. D. Liefde, geb. te Utrecht in ’36, werd Juli ’51 op den Klokkenbcrg

te Nijra. geplaatst en, na den 4den rang gehaald te hebben, in 55 in het Zend.huis

opgenomca. Den 19den Juli ’GO is hij naar de Mineh. afgevaardigd. E. A. ’55 p. 94.

Versl. ’CO p. 73.
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zag na eenigen tijd haar om wier wil zij ondernomen was bezwijken

,

en kwam Mei ’70 hier. In gelijken geest als met zijn reisgezel

ScHAAFSiiA werd ook met hem gesproken en dewijl hij meende dat er

nog veel zendingswerk in de Mineh. te doen viel, was hij, ook daar

zelfs waar flinke gem. bestonden, niet voor inlijving in de Ind. kerk,

vooral omdat het dan moeilijk zou zijn tucht, voor de inl. gem, zoo

noodig, uit te oefenen. Yan de Liefde die zich gedurende zijn verder

verblijf hier te lande onderscheiden had door ,de nuttige wijze”

waarop hij voor het Gen. werkzaam geweest was ’) verlangde reeds

Sept. ’71 naar zijn arbeidsveld terug, maar vroeg dat men hem over

de 2 verlofjaren het volle trakt.
,
volgens zijn beweren eerst na het

overlijden zijner echtgenoote op Vs verminderd, zou uitkeeren. Dit

laatste, hoewel in strijd met het in de E. A. gedrukte, scheen toch

wel zoo te zijn en dewijl hij in gezelschap van eene andere levens-

gezellin zou terugkeeren, vond men het billijk zijn verzoek toe te

staan. Na 2 Oct. in eene daartoe belegde verg. afscheid genomen te

hebben klonk hem 18 Maart ’72 het „welkom” zijner oude vrienden

weer tegen. Dank zij de zorg van IJlfeks en Schwarz waren de gem.

niet achteruitgegaan doch de Gouv. school te Amoerang, waar ten

gevolge van de nieuwe regeling van Mei ‘72 de kinderen schoolgeld

moesten betalen en ter wille van heid.
,
Moham, en Chineezen alle

Christendom geweerd werd, was zoo goed als verloopen. Op die Gouv.

scholen kon wel des Zaterdags godsd.ond. gegeven worden maar deze

dag viel voor zijn station, waar het dan marktdag was, zeer slecht,

zoodat hij des Woensdags middags catech. hield en met 60 leerl. le-

ginnende, zich alras met veel minder moest vergenoegen. De kerk-

gangers stegen te Amoerang maar niet boven de 200 en voegden de

meesters zich daar nog wel bij
,

zij onthielden zich streng van alle

godsd. onderwijs ja durfden in den eersten tijd zelfs niet bij hem aan

huis komen. In zijn werkkring droeg men hier en daar wel wat bij

voor het onderhoud der gem. of bouwde meer kerken, maar dit laatste

zag de zendel. niet zonder dat hem de vrees bekroop: of het recht

der gem. op die gebouwen later wel erkend zou worden. Het werk

ging overigens zulk een stillen gang dat v. d. Liefde als onwille-

keurig verzuimde ber. in te zenden, en daar het denkbeeld : ook mijn

werkkring gaat aan de Ind. kerk over, mede zijn stillen gang ging.

*) De reeds genoemde kontr. de Clercq beiveerde in het Tijdschi'. v. N. Ind. '71

1 p. -122 dat V. D. L. zich zijn verblijf in Ned. o. a. ten nutte gemaakt had om 7

kontr. „wegens hun ergerlijke levenswijze openlijk aan te vallen.”
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en de verwezenlijking er van voor hem slechts een quaestie van tijd

was, kunnen we ons voorstellen dat hy zich in den loop der zaken

schikte toen hij Mrt. ’79 onder het bestuur der Prot. kerk te Bat.

kwam. De meesters zijner 11 door bijna 500 kinderen bezochte scho-

len, benevens zijn beide penoelongs deden als voorheen hun werk

tot opbouw der gem., en dat v. d. Liefde ook na zijn overgang nog

heeft kunnen zeggen wat hij een jaar te voren verzekerde, nl. ,dat

onder een anderen naam ons werk hetzelfde is en blyft”, we mogen

niet anders dan zulks
,
voorloopig althans

,
goed achten *).

De Mineh. van schoolboekjes voorzien was zeker een verdienstelijk

werk, maar toch ging het moeilyk A. Mattern, die, sedert hij in Mei

’36 te Menado geland was, daardoor de zendel. aan zich verplichten

zoude, juist daarom ter hoofdplaats te houden. Hij begreep dit ook

wel en reeds kort na zijne aankomst, met ITeleendoorn en Hermann

een tocht makende, sloeg hij op Kema als zijn toekomstige woonplaats

het oog. Het Hulpgen. te Menado was echter van oordeel, dat daar

,Kema reeds geen heidenen meer telt” en Hellendoorn die plaats

voor zich wilde openhouden in geval te Menado een pred. kwam

,

het maar beter zou zijn zoo Mattern naar Tomohon ging. Deze hoog

boven de zee gelegen neger y had een gezond klimaat, was, al gold

Remboken ook voor middelpunt der Mineh., allergunstigt te midden

van vele distr. gelegen, en, waren de wegen vooral in den langen

regentyd ook slecht, alles wat van den kant van Tondano of Lan-

gowan naar de hoofdplaats wilde, kwam er als in een brandpunt

saam, zoodat meer dan ergens, daar leven en bedryvigheid gevonden

werd. Van Christendom was er niet alleen geen sprake, maar de be-

woners werden geacht zoo gehecht te zijn aan den voorvaderlijken

godsd. dat men er dien in zijn meest weelderige vormen bestuderen kon'

Mattern *) in Juni ’38 zich daar neerzettende vond niemand gezind

ernstig naar hem te luisteren en het was maar goed dat hij zich

troostte met de gedachte: ,al acht ik het gehoorde ook verloren de

E. A. '60 p. 218; ’61 p. 246; ’62 p. 18, 141 , 283; '63 p. 340; '65 p. 9, 65, 86;

’66 p. 104; '69 p. 106; ’70 p. 8, 38, 69, 88; ’71 p. 48, 74, 142, 146, 159, 185;

’74 p. 185; ’77 p. 10; ’78 p. 148; ’79 p. 44. Mndber. ’64 p. 14; ’73 p. 49, 55; ’78

p. 125; ’79 p. 24, 122. Meded. XII p. 128; XXIV p. 161.

*) Adam Mattern, geb. te Spiers 25 Juli '07, kwam, na als smidsgezel een groot

deel van Z. Duitschland bereisd te hebben, bij Kückert te Berlijn. Hij werd Dec. '32

te Rott. aangenomen en zeilde, door het lot voor Celcbcs aangewezen, 2 Aug. '35

uit. E. A. '32 p. 203; ’35 p. 113, 129.
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Heer zal het op zijn tijd den Alfoer wel indachtig maken.’’ Ook hij

werd niet beschaamd. Vóór het jaar ’39 ten einde liep vond hij vrij-

heid 6 zijner kweekel. te doopen, allengs volgden anderen en al ver-

vulde de Ma.joor zijner woonplaats bij het vieren van allerlei feesten

ook de rol van hoofdpriester, waarvoor het volk dan zijne rijsttuinen

in orde hield, toch kwam er vragen naar den weg desheils. Bij zijne

komst vond hij 2 scholen, maar in ’41 reeds kon hij deze twee

cijfers omzetten om haar getal op te geven en bijna GOO trouw

opkomende leerl. gaven gelegenheid goed zaad te strooien. De pers

had hij ook meegebracht en vooral nadat hij haar, Aug. ’39, in de

beneden verdieping zijner toen pas gebouwde woning had opgesteld,

toog hij met zijne vrouw dapper aan den arbeid. Spel- en leesboekjes,

de Bijhel. gesch. van Wester, het door Akersloot vertaalde Onderwijs

in den godsd. van Brink, verlieten haar in vele honderden ex. terwi.jl

hij zelf een tract. ,Over het bidden” in het Mal. vertaalde. Wat het

Alf. betreft, van het denkbeeld dat de zwarigheden om die taal te

leeren , onoverwinnelijk” waren was hij allengs teruggekomen, voor-

namelijk door gesprekken met den eng. kapitein L. Gardiner, die,

geen verlof kunnende erlangen om als zendel. naar de Papoeas te

gaan, zich, op reisgezelschap van elders wachtend, eenige weken hij

hem ophield. Hij was zich dan ook op die taal gaan toeleggen en

begin ’41 verliet het eerste in het Alf. gedrukte boekje, waarvan wy
den titel hier maar niet zullen afschrijven en dat hij zelf als zeer

gebrekkig beschouwde, de pers. Te betreuren was het dat deze zendel.

die zijne, hem in alles zoo wakker ter zijde staande vrouw Jacoba

OüDSHOFF in Oct. ’40 had verloren, zoo kort heeft kunnen arbeiden.

In Nov. ’42 overviel hem eene zware ziekte, en ofschoon naar Men ado
vervoerd en daar zorgvuldig verpleegd, overleed hij 7 Dec. d.a.v.

Was aan Matteen reeds vroeger eene gratif. van ƒ 200 geschonken,

om het kind zijner eerste vrouw, hij was nog hertrouwd met eene

dochter van Jüngmichel, herwaarts te doen overkomen gaf het Gen.

f 350 terwijl het verder door de fam. zou worden opgevoed ’).

N. P. WiLKEN^) die slechts 4 mnden te Tanawangko gearbeid had

1) E. A. ’37 p. 126, 162; ’38 p. 217; ’39 p. 87; ’40 p. 150, 152; ’41 p. 58,

187; ’42 p. 119; ’43 p. 136. Mndber. ’38 p. 35; ’41 p. 92—96; ’43 p. 7, 40, 43, 98.

Meeled. XII p. 124. Grfl. Minali. I p. 146. Bfdd. N. O. Ind. II p. 38.

*) Nicolaas Philipp Wilken, geb. te Aurich 10 Mei ’13, wagenmaker, werd
2 jaar te Barmcn opgeleid en vervoegde zich in ’38 bij het Gen. Na hem eenigen
tijd bij Ds. Geelvink geplaatst te hebben nam men hem Juni ’39 aan en gaf hem
reeds 3 Sept. ’40 zijn afscheid. E. A. '’38 p. 17, 25, 48; ’39 p. 43; ’40p. 134, 174, 180.
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schikte zich maar noode naar den wensch der Conf. om 1 Febr. ’43

den vacanten werkkring op zich te nemen. De toestand toch van

Tomohon was ver van gunstig want 4 kinderen op school en buiten

het eigen personeel 4 tot 8 hoorders in de kerk was niet aanmoe-
digend. Bij dag waren de menschen op het land, bij avond brandden

ze geen licht en konden dus niet bezocht worden zoodat Wilken om
met hen in aanraking te komen, des avonds naar het wachthuis ging

waar hij den om de 4 dagen wisselenden ploeg arbeiders toesprak,

iets wat kon, dewijl er van drankmisbruik onder hen geen sprake

was. Dat er slechts 8 Christenen in dien werkkring waren moeten

we op gezag van Wilken aannemen maar de 17 scholen lagen, of-

schoon in 4 distr. verspreid, gelukkig zoó rondom het station dat ze

maandelijks bezocht konden worden, iets wat zeer noodig bleek. Was
de Majoor der plaats vóór het onderwijs, den ouders kon het niet

schelen, nu ja, dan ging men ter school, en als de meester er niet

de voorkeur aan gaf te huis te blijven om betel te kauwen, kon men
hier of daar de deels in vuile lompen gehulde kinderen op den grond

vinden zitten of op een stuk hout hetwelk voor bank dienen moest.

Dat er bij zulke toestanden van vorderingen geen sprake kon zijn lag

voor de hand en hoewel het den zendel. jaarlijks ƒ 5 a GOO kostte,

hij trachtte geschikte onderw. te vormen die er zich niet toe bepaal-

den den kinderen lezen en schrijven te leeren, maar ook godsd.

onderwijs gaven.

Voorzichtig zijn was in dezen evenwel zaak, want al liet Wilken

bij den Doop ook maar de gelofte afleggen dat men „zooveel de om-

standigheden het gedoogen” den Zondag heiligen zou, er behoefde

maar, zooals in ’45, een of ander landmetertje te komen die zich

beklaagde dat hij geen volk genoeg had gekregen om op Zondag uit

te maken hoe groot een of andere negerij wel was, of de Majoor

kreeg 5 dagen arrest en Wilken een scherp verzoek: niet meer „de

daden van het openbaar gezag te belemmeren” maar zich te bepalen

„tot het werk waartoe zijne instr. hem vrijheid geeft.” Zelfs een Res.

zoo goed gezind als v. Olphen scheen niet te begrijpen dat juist het

uitvoeren der instr. er toe leiden moest den zondagsarbeid te doen

ophouden, opdat, wat „meermalen” gebeurde, de godsd.oef. door het

moeten werken der bevolking niet verhinderd zou worden.

Onder dit alles verblijdde Wilken zich, zooals hy einde ’46 schreef

,

over de „zonder gedruisch voortgaande uitbreiding des Christendoms”

en de Inspector die Apr. ’47 zes dagen bij hem doorbracht, den Majoor

van Sarongson doopte, op dien van Tomohon, toen voor het eerst
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ter kerk „veel indrnk” maakte en van de 11 scholen met bijna 500

geregeld opkomende kinderen er 7 bezocht, genoot bij hem niet alleen

van het schoone op het gebied der natuur maar merkte ook veel

goeds op in het rijk der genade.

In ’4G losgekomen van den vacatuurdienst te Menado, onderging

zijn werkkring nogal verandering doordien hij, zoo in dat jaar als

in ’49, ten gevolge van Bossert’s komst te Tanawanko, een paar

gem. in het district Kakaskassen kon overdoen, en kreeg hij er ook

tijdelijk Sonder met 3 negerijen bij, om den derden Zondag werd

toch in 7 gem. door hem godsd oef. gehouden. Dat hij zijne Christenen

niet overschatte blijkt wel hieruit dat hij de opwekking die vooral

sedert ’47 in zijn werkkring ontstond, ten deele althans toeschreef

aan de begeerte om van de kostbare offers welke het heidendom

eischte, los te komen; tegen het urenlang zingen of liever kakopho-

nisch uitgalmen van geestelijke liederen, een overblijfsel uit het

heidendom, zich verzette, ja niet aarzelt in ’53 zijne gem.leden „on-

verschillig, lui, morsig en in een hoogen graad ondankbaar” te

vinden. Toch merkt hij ook op: dat zij, die vroeger deze menschen

gekend hebben zullen moeten erkennen dat ook het tegengestelde

onder hen zichtbaar is.

We behoeven dezen zendel., die mede zijn aandeel had in de ellende

welke de epidemie van ’54 over de Mineh. bracht, bij zijn werk niet

op den voet te volgen. Dit breidde zich allengs uit tot in 17 gem.

en toen er in ’59 nog 4 stonden bij te komen
,
vroeg en verkreeg hij

,

een val van het paard belemmerde hem op zijne tochten, in Coen.

AVohon, meester te Tomohon, een hulpzendel. die hem ook bij het

opzicht over de 19 scholen, waaronder 13 van het Gen. zeer ten

dienste was. Voorts had hij de eer dat zijne woning tweemaal, in

in ’55 en ’61, voor den G-G. en diens gevolg tot verblijfplaats strekte,

en leverde zulk bezoek voor uitnemende meesters wel eens eenige

ellen fijn zwart laken, een inktkoker of een O. en N. Test. op, den

zendel. kwam het nogal op uitgaven te staan welke voor iemand

die met 4 zonen en een dito getal dochters gezegend was en al

zooveel paarden verloren had dat hij eindelyk maar besloot te voet

te gaan, juist niet gewenscht waren. Eene gratif. van ƒ 300 in ’G2

misgunde hem dan ook niemand.

Het Bestuur had voorts reden bijzonder ingenomen te zijn met een

man die wel „het werk zelve stelt boven het berichtgeven aangaande

het werk”, maar toch met vaardigheid de pen voerde. Hij was het,

men erkende dit, door wien het inzonderheid mogelijk werd in ’G3
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tegen de aantijgingen van zekeren reeds genoemden Res. op te komen;

hij was de eerste, in ’51 begon hij reeds nu en dan zijne mal. preeken

in het Toumboeloe dialect te herhalen, ,die van zijn onderzoek naar

de taal en de zeden van den Alfoer uitvoerige en degelijke berichten

heeft ingezonden” (Meded. VII); hij nam het eerst de pen op tegen

de aanvallen van Harthoorn (Meded. VIII) en hij toonde in ’G6

„zonder eenige bedenking” zich bereid een onderzoekingstocht naar

Bolaang Mongondou te ondernemen (Meded. XI en XII). Geen wonder

dat toen Wilken 22 ^pr. ’66 zijn zilveren bruiloft vierde men hier niet

meer gedacht hoe hij in der tijd zonder goedkeuring Mej. Maria

Elisabeth Hoedt, dochter van een lid van het Ilulpgen. te Ambon,
gehuwd had

,
zoodat men zich toen tevreden had moeten stellen met

de hoop uit te spreken, dat zijne echtgenoote, behoorende tot eene

oude Indo-Nederl. familie, „blijken zal ten minste tot die amb. vrou-

wen te behooren welke onze groote zaak niet in den weg staan.” Men
zond dezen eersten zendel. van het Gen. wien het gebeuren mocht

zulk een feest te vieren, niet slechts een brief van gelukwensching

maar voegde er ook een geschenk bij.

Een nieuw blijk van vertrouwen ontving Wieken in ’66. Reeds

lang was behoefte gevoeld aan eene Kweekschool voor hulpzendcl. en

dewijl Tomohon als de geschikste plaats daarvoor werd aangewezen

en Wilken over het geheel het vertrouwen van al de br. genoot, be-

sloot men hier 10 Oct. ’GG, hem aan het hoofd daarvan te plaatsen.

Natuurlijk moest hy nu van de zorg van een deel zijner gem. ont-

heven worden, en, daar hij ook voor de kweekschool hulp zou be-

hoeven, werd J. Lodwerier ’), die met het oog hierop reeds sedert

’GG opgeleid was, in Juli ’G7 naar de Mineh. afgevaardigd. Toen deze

een jaar later aankwam werd hij 22 Nov. ’G8 door Wilken tot de

gem. te Kakaskassen ingeleid, om allengs nog 10 gem. van dezen

over te nemen en het opzicht te houden over al de scholen in dien

werkkring.

Dewijl hij bovendien aan de in het begin dier mnd geopende Kweek-

school les gaf, was het maar goed dat Loüwerier begreep: de zendel.

moesten maar stil hun gang gaan en ...

.

„zich van bemoeijenissen

onthouden met zaken buiten hun gebied”, en tevens inzag hoe „het

voortdurend courantengeschrijf slechts verbittering bij de ambten.

I) J. Loutnerier, uit Rott., werd in ’62, 21 jaar oud, in het Zend.huis opge-

nomen. Ilij ging 10 Oct. ’G7 onder zeil en landde 15 Jan. ’C8 te Bat. E. A. ’62

p. 92. Versl. ’G? p. 28. Mndber. ’G8 p. 45.
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verwekt, en tot geene verbetering leidt.” In de beste verstandhouding

hebben de beide zendel. in dezen werkkring met elkaar gearbeid.

Toen WiLKEN Febr. ’73 op zijn 30 jarigen arbeid te Toiuohon mocht

terugzien had hij 20 gem. gesticht, ruim 10,000 personen gedoopt,

er wel 1800 tot lidmaat aangenomen en evenzooveel paren in den

echt verbonden. In het jaar ’74 deed zijne gem. eene groote schrede

op den weg der zelfstandigheid want er werden toen aan de leden,

ter benoeming van ouderl. en diakenen
,
stembriefjes uitgereikt, die op

zekeren zondag in de kerk onder het gezang werden opgehaald. De

uitslag was zeer bevred'gend want men koos geschikte personen ouder

welke velen van zijne vroegere vrienden. Zelfs kreeg Tomohon, waar

helaas! enkelen, die zich voorbijgegaan achtten, Roomsch werden,

in den persoon van den Hoekom-besar (Distr. hoofd) een kerkmeester

,

en over het geheel zag de zendel. goede vruchten van dezen maatregel

voor kerkbezoek, onderwijs, collecten enz. Hierin kwam ten jare ’7G

wel eenige vermindering, dewijl de coll. voor gem.-belangen toen zoo-

veel beneden de ƒ 1000 bleef als zij er b. v. in ’74 boven geweest

was, doch Wilken schreef dit wel niet toe aan invloed van den

pastoor die ook onder zijne kudde rondsloop, maar bracht het toch

daarmee in verband. Voorts betreurde hij het dat men den Alfoer,

die gewoon was geweest voor zijn heidendom veel te geven, er niet

aan gewend had ook voor den nieuwen godsd. zich offers te getroosten

,

terwijl wat het vele preeken op Zondag betreft, hij huisbezoek op

dien dag meer doeltreffend achtte. In een schrijven van 17 Febr.

’77, waarin hij dit alles meedeelde, zeide hij ook te vreezen, dat,

dewijl het Gouv. hem wegens zijn leeftijd wel niet als hulppred. zou

aanstellen, hij wellicht werkeloos zou worden. Hij hoopte dat het

Gen., zoolang het, waar dan ook werk heeft, hem er toe gebruiken

zou. Zijne bezorgdheid in dezen bleek onnoodig, want hij schreef ook

over eene wond die hem het spreken moeilijk maakte. Deze werd

oorzaak dat hij, na een met christel. onderwerping gedragen lijden,

ruim een jaar later, 22 Febr. ’78, tot hooger werkkring werd opge-

roepen. Het Gen. verloor in hem een getrouw arbeider die ook in

het maatsch. leven van den inl. vrij wat verbetering aanbracht. Zoo

gaf hij o.a. voor den bouw en de inrichting der woningen goede

wenken, en de bufielkar, waarvan de wielen schijven waren die met
de as ronddraaiden, werd door hem verbeterd. Wij voegen hier nog
bij dat de man, van wien gezegd wordt: hij had „volkomen kennis”

van het Mal., in ’60 een door hem naar Dr. Barth bewerkte. Bijhel.

Gesch. en een daarbij behoorend Vraagboekje in ’t Mal. gedrukt zag.
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Nog gedurende zijne ziekte legde h'u de laatste hand aan eene homi-

letische bewerking van het Ev. van Lukas en van de Handel, in het

Toumboeloe dialect, wist zich als de meest geletterde inl, uit te

drukken en in 7 jaarg. der Meded. leverde hh' proeven van zijne studie

op dit gebied. We hopen dus op instemming als we zeggen: Wil-

KEN is niet heengegaan zonder een blijvend spoor te hebben achter-

gelaten ’).

Wat Louwerier betreft, bij velerlei teleurstelling ontbrak het ook

hem niet aan bigde ervaringen, zooals o. a. te Kajawoe waar hij de

doodsmaaltyden zag afgeschaft en vervangen door een begrafenis-

fondsje, en waar hg elders de gewoonte om elkaar „een gezegend

Kerstfeest” te wenschen zag ontaarden in onze N.jaarslosbandigheid

,

gelukte het hem door „weinig te spreken en meer droefheid te too-

nen” bij enkelen althans nadenken te wekken. Ten einde bij de

Avondmaalsviering zulken te weren die, gezwegen nog van ergerlijken

levenswandel, geen belang toonden te stellen in den dienst des Woords,

liet hij, het reeds door Riedel betreden voetspoor der Hernhutters

volgende, de gem.leden eenige dagen vóór de viering dier plechtig-

heid bgeenkomen
;

de toestand der gem. werd dan besproken en

bepaald wie, ten minste voor ditmaal, moest worden geweerd. Daar

dergelgke censura morum in de publieke opinie hoog stond aange-

schreven, beteekende zij iets, zoodat hg schrijven kon: dat bij hem

de kerkel. tucht „veel beter werd toegepast dan in de groote gem.

van het vaderland.” In gem. die aan den grooten weg naar Menado

lagen, als Kakaskassen en Kenilo, waar dus meer verstrooiing was,

scheen de kerkel. tucht echter onmachtig de speelwoede, die zelfs

kinderen had aangegrepen, te beteugelen zoodat het gezag der Reg. moest

tusschenbeiden komen. Ofschoon er weinig heidenen meer gevonden

werden toch waren de gem. niet zóóver dat men haar de keus van

een kerkeraad kon toevertrouwen, en werd er al eens een enkele

kerk gebouwd, over het geheel liet de gver in dezen veel te wenschen

over en moest men, zich o.a. te Kakaskassen nog tot Apr. '83 be-

1) E. A. Ml p. 320, 407; ’42 p. 20, 120; ’44 p. 77; ’45 p. 43, 43; ’46 p. 35,

202; ’4
7 p. 80; ’48 p. 21 , 26, 64; ’49 p. 112, 117; ’50 p. 22 ;

’51 p. 168 ;
’52 p. 118;

’54 p. 15, 122; ’56 p. 68, 139, 141; ’62 p. 134; ’63 p. 25, 283; ’66 p. 7, 78, 123,

140; ’67 p. 195, 197; ’69 p. 27, 117, 181; ’71 p. 63; ’72 p. 49; ’75p.32, 211, 215;

’76 p. 19, 179; ’77 p. 15, 31. Mnaber. ’45 p. 34, 219; ’47 p. 114; ’54 p. 86; '55

p. 57; ’56 p. 113; '60 p. 129; ’69 p. 17, 81, 180; ’72 p. 91; ’75 p. 105; ’76 p. 17;

’78 p. 12, 81 , 93, 107; ’79 p. 17. Meded. XII p. 121. v. IJuuN, Reis. p. 382.
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helpen. Louwerieb, die na het verscheiden van zijn collega met den

hulpzendel. E. Malonüa voor 17 gem. te zorgen had, leed treffende

verliezen van veelbelovende kweekel.
,
had vrij wat last van den pastoor

en diens handlangers, en vroeg in Mei ’78, noode de van hier ge-

geven voorschriften volgend, om tot hulppred. benoemd te worden.

De Kweekschool, aan welke hij als zendel. gaarne zijne krachten had

blijven wijden, ging Apr. ’79 te gronde, maar als hulppred. van

Tomohon zag hij de gebouwen primo Nov. ’81 weer in gebruik nemen,

want met 33 leerlingen werd toen de Meisjesschool geopend. Voorts

werd, al moesten daarvoor ook 17 gem. onder naburige ressorten

worden ingedeeld, zoodat hij er maar 3 overhield, aan hem alleen

de opleiding toevertrouwd van de kweekel. die elk hulppred. op last

der Reg. had op te leiden voor het inl. leeraarsambt, welk getal, zoo

het heette, tot 34 kon stijgen doch in ’89 reeds 61 bedroeg.

In de eerste helft van ’87 kreeg zjjne standplaats nog meer leven-

digheid omdat ook de genootschaps Kweekschool voor Onderwijzers daar-

heen verplaatst werd ’).

HOOFDSTUK V.

KEMA EN TANAWANGKO.

Wanneer wegens den westmousson de reede van Menado niet veilig

is biedt de baai van Kema, aan de oostzijde van N. Celebes gelegen,

een zeer goeden ankergrond waar dan ook de meeste schepen inloo-

pen, terwijl zij die naar de hoofdplaats moesten slechts een weg van

20 palen (7 uur) hadden af te leggen.

Geen wonder dat reeds in de IG*^® eeuw de Portug. daar het Christen-

dom brachten, en ook onze vaderen er op hunne bekende wijze de

bevolking kerstenden. Wie nog eene antiek raineh. school-kerk met

gemetselden vloer en dito preekstoel wil zien kan daar terecht, en

wanneer hij er dan bg bedenkt dat men voorheen een uitnemend

Christen zich achtte wanneer men eens per jaar en wel op hetKerst-

>) E. A. ’74 p. 156; ’75 p. 196; ’76 p. 57; ’77 p. 12; ’78 p. 7, 134; ’79 p. 12,

14. Mndber. ’70 p. 41; ’72 p. 95, 98; ’74 p. 52; ''76 p. 17; ’78 p. 162; ’79 p. 164;

’83 p. 178; '84 p. 33; '91 p. 131, 175. Meded. XXXII p. 29; XXXIII p. 102.
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feest in dat ongezellig gebouw zich vinden liet, dan heeft bij daarin

een maatstaf voor het met veel bijgeloof vermengd Christendom der

Kemaneezen, maar dat toch de negatieve verdienste had: een dam

te zijn tegen het Islammisme.

De op alles het oog houdende Kam begreep echter dat die aan zich

zelf overgelaten naamchristenen een herder noodig hadden en wan-

neer wij de met oostind.
,
dus echt zwarten inkt geschreven schets

lezen welke Gbfl. (Minah. II p. 212) van hen ontworpen heeft dan

verblijdt het ons dat in ’22 L. Dammers daar als zendel.-leeraar ge-

plaatst werd. Toen deze echter in ’24 overleed hebben
.
gedurende even

zooveel jaren, Hellendookn, Riedel, Sciiwarz en Linemann ’) zich over

Kema moeten ontfermen. De Inspector, in de Mineh. komende, be-

greep dat het zoo niet langer kon en wees den van Rotti ge-

vluchten F. Hartig voor Kema aan. De Zend. Conf. deelde dezen

al de negerijen van Tonsea en Likoepang toe en hij kreeg dus

al aanstonds 10 scholen met byna 500 kinderen onder zijn lei-

ding waarbij er nog 2 kwamen op de beide hoofdplaatsen, welker

') In het kader der minch. zendel. is voor Linemaxn geen plaats en toch is hij

vooral op dit veld zendel. geweest. We verlieten hem, Rotti ontvlucht, in ’43 op

Timor, doch het werkeloos zijn moede, verzocht hij Juni ’45 om terugroeping of

verplaatsing. Hier gaf men verlof naar de Mineh. te gaan, waar hij Juli '46 aankwam.

Te Menado, dat sedert IIellesdoork's overlijden geen pred. had, moesten 4 zendel.

uit de buurt en wel voor het halve trakt.
, f 112,50 per mnd, den dienst bij de

llüll. en !Mal. gem. waarnemen. Eerst kwam een hunner om de 14 dagen en toefde

er van Vrijdag tot Dinsdag en hoewel zij in '41 besloten er beurtelings ieder eene

mnd te gaan arbeiden, toch bleef, al leverde deze bezwarende dienst naar IIer-

mask’s zeggen, den zendcl. „vele zedelijke voordcelen” op, de gem. ter hoofdplaats

naar een eigen Ev. dr. verlangen. Linemass werd werd dus in 't begin van '47

door het Gouv. tot waarn. pred. te Menado benoemd op ƒ 100 trakt. en/ 60 huishuur,

per mnd. Had men er hier nogal tegen weder een zendcl. te moeten missen die

vooreerst per jaar nog f 1500 bleef kosten, er bleef niets over dan berusten tot Meuado

weer een pred. kreeg. Lisemasn heeft daar 36 j.aar gearbeid , ook der zending tot

veel nut. Bij hem kwamen de nieuwe br. met hunne gezinnen aan, en, waren hij

en zijne cchtgcnootc steeds tot hulp bereid
,

billijk was het dat hij voor de onkosten

die dat veroorzaakte sedert '51 een jaarl. toelaag van f 300 ontving en een paar

gratif. van f 1000. Als depothouder en thes. bewees hij veel diensten en was sccret.

van de Conf. Behalve voor zijne gem., waartoe ook die in Gorontalo behoorden,

werkte hij als zendel in Tonsea en Likoepang (Kema) van '45—'48 en wederom van

54—61 tijdens de opwekking. Hij ontsliep 19 Jan. '83 in den ouderdom van 68jaar.

Zijn naam zal in de geschied, van de Minch. een eervolle plaats behouden. E. A.

'40 p. 45, 118, 158; '41 p. 383; '43 p. 11; '45 p. 29, 81; '46 p. 213; '47 p. 113;

'48 p. 18, 59; '49 p. 43, 100; '50 p. 23, 26; '51 p. 101, 105; '60 p. 21; '61 p. 103;

'62 p. 144; '83 p. 54. Mndbcr. '47 p. 79; '48 p. 65; '83 p. 110. Mcded. XXVlll p. 273.
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meesters door het Gouv. betaald werden en waar 100 leerl. op de

banken zaten.

Hartig die omstreeks de helft des jaars door Linemann in zijn

werkkring werd ingeleid, vestigde zich 14 Oet. ’48 voor goed te Kema.

Zijne eerste van daar gezonden berichten meldden dat hij in Mrt ’49

den Majoor van Kema, die met eene dochter van Riedel in ’t huwelijk

zou treden, tot lidmaat had aangenomen, alsmede een kerkeraad had

kunnen vormen, en al gaf zijne woonplaats, waar later zelfs kerke-

raadsleden zwak bleken, nog weinig liefelijks te aanschouwen, de

buiten negerijen deden hem, die elders zoolang op rotsen had geploegd

,

ervaren dat er ook nog vruchtbare grond was. Hij begon dan ook op

nieuw te leven en toonde vooral gedurende de epidemie van ’50 met

welk een onvermoeide zorg hij arbeiden kon.

Slechts 5 j’aren heeft Hartig, die door een samenloop van omstan-

digheden minder scheen dan hij was, kunnen werken want 26 Juni

’54 werd ook hij door de epid. zóo aangegrepen dat hij 3 dagen later

bezweek. Dewijl er toen geen zendel. beschikbaar konden zijn en zelfs

Bossert uit de Mineh. naar de Amb. missie moest, zou Linemann weer

doen wat hij kon, doch het bleek alras dat hij een zware taak op

zich had genomen zelfs nadat de Ambonnees W. Hehanussa, meester

te Kema, 10 Juni ’56 de eerste was geworden die door de br. in de

Mineh. tot hulpzendel. geordend werd ')• Wat toch gebeurde er?

Reeds toen Linemann het overlijden van Hartig meldde schreef hij

dat zich in diens werkkring, waar nog slechts ’/io bevolking ge-

doopt was, „bijkans op alle plaatsen waarachtige begeerte naar het

woord Gods begint te openbaren.” De hulpzend. die kort na zijne

inzegening te Kainian kwam waar steeds veel tegenstand was, werd

door den hoofdpriester dier plaats opgewacht en bekend gemaakt

met het voornemen om met alle inwoners „de afgoderij weg te wer-

pen” en Christen te worden. Geschiedde het eerste nog dien eigen

dag, op den volgenden Zondag riep de priester zijn volk samen,

verklaarde dat hij hen niet langer in allerlei bijgeloovigheden kon

voorgaan en nu zou trachten „hun leidsman te worden tot den waren

*) Deze voortreffelijke oud-leerling van Kam, in ’30 door hem naar de Mineh.

gezonden, was de eerste van het inl. hulppersoneel wien in ’80 de onderscheiding te

beurt viel door de Reg.
,
wegens haar bewezen diensten ,

met de „Zilv. medaille voor

burgerlijke verdiensten” begiftigd te worden. In ’81 kwam hij als „inl. leeraar” in

dienst v. d. Ind. Kerk en overleed 17 Dec ’87, 89 jaar oud. Meded. XXXIII p. .55.

Mndber. ’88 p. 54.
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God.” Zich aan hun hoofd plaatsende leidde hij allen naar de kerk

van het naburige Treraan en woonde er den dienst bij.

Eenigen tyd later werd Linemann uitgenoodigd te Sawangan, waar

de afgoderij haar middel- en brandpunt had, te komen, en hij vol-

deed in Mei ’57 op een dag in de week aan dat verzoek. Hij vond

de kerk vol menschen en de hoofdpriester uit hun midden opstaande

verzocht uit aller naam hen ,als broeders en zusters in den Heer te

willen opnemen.” Bij onderzoek stond hij verbaasd over hunne kennis

van den christ. godsd. en op de vraag : van waar zij dat alles wisten ?

zeiden zij «dat weten wij reeds lang, wij hebben dat van onze kin-

deren gehoord.” De zaak kwam onzen zend.-leeraar zóo ernstig ge-

meend voor dat hij dienzelfden avond nog 197 personen, waaronder

de priesters en oudsten der negerij, doopte. Als een loopend vuur

verspreidde zich dit alles door de Mineh. en van de eene negerij voor

en de andere na, tot zelfs van den stam der zoo zelfstandige Bantiks

toe, kwamen de menschen hem , bijkans bidden en smeeken om toch

zoo spoedig mogelijk hun ook een bezoek te brengen.” Daar hij niet

anders kon dan hierin een werk des Heeren zien, volgde hij die

roepstem en doopte zoovelen dat naar hij hoopte, er op het einde van

’57 geen heidenen meer zijn zouden in distr. waar er 2 jaar te voren

nog 12738 tegen 2880 Christenen stonden.

Deze hoop bleek niet ijdel. In ’57 gingen in het Noorden vau de

Mineh. 11,000 heid. tot het Christendom over.

Terecht noemt in ’58 de red. vau de Mndber. deze tijding „de

meest verbazende” welke zij nog ooit uit de zending ontving. Het

Bestuur des Gen. vond er aanleiding in om tot de inl. gem. in de

Mineh. den „Algemeene brief” te richten dien men in het 3*^® dl. der

Meded. kan vinden en bet Verslag van dat jaar zegt: „Indien wij

niet wisten dat onze zendel. wars zijn van overdrijving of van verhef-

fing van eigen werk, wij hadden nadere bevestiging moeten verlangen.”

Het spreekt van zelf dat, waar het de beoordeeling van realiteiten

betreft die tot de werking des H. Geestes behooren of althans daaraan

toegeschreven worden, groote omzichtigheid noodig is, en zoo men

hier het getuigenis uit Hand. 14 : 27, waar het openen van de deur

des geloofs aan God wordt toegeschreven, overneemt, dan legt dit

den plicht op, althans iets te zeggen van de middelen welke Hij

daaraan dienstbaar maakte. Doen wij zulks, dan verdient het, om
niet al te ver terug te gaan, opmerking dat in dit noordelyk deel

der Mineh. invloed werd uitgeoefend door Sam. Rotinsüla sedert ’48

Iloekoem-bè.sar van Maoembi, die, zooals de hulppred. Sciiippees het
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uitdrukt, niet alleen begrepen, gevoeld en ervaren had: ,de nieuwe

weg is beter dan de oude” maar dezen weg ook, met misschien te

veel ijver, opging.

Bij het overnemen van Hartig’s werkkring had Linemann al ontdekt

dat de priesters veel minder vijandig waren dan toen hij in vroeger

dagen daar arbeidde, en op zijne vraag aan een hoofdpriester: of hij

nog lang tegenstand dacht te bieden ? had hij ten antwoord gekregen

:

„Ja Mijnheer! ik weet het niet. Zoo lang wind en zee gunstig zijn

kan ook een enkel man een schip door zee brengen. Maar wanneer

hem alles tegen is, dan wordt het moeijelijk.” Hieruit blijkt dat de

priesters begrepen : ons getij is zoo goed als verloopen en zij stonden

dus, een schip richt eer het zinken gaat gewoonlijk nog eens den

mast op
,
voor de keus : öf eene laatste poging wagen om er , hoe dan

ook, weer boven op te komen, öf, zich maar stoutweg aan het hoofd

der beweging stellen en met vliegende vaandels en slaande trom met

al hun aanhang tot het Christendom over te loopen. Wie zal, waar

zij aan het laatste de voorkeur gaven, ontkennen dat hieraan niet

kan zijn voorafgegaan eene kansrekening, welke als we haar kenden

een donkere schaduw zou werpen over de oprechtheid hunner belij-

denis. Maar ’t is toch ook mogelijk dat er priesters waren die niet

langer weerstand konden bieden aan eene overtuiging die hen te

machtig werd, en die hen zelfs onbewust had doen grijpen naar de

10 geboden en de 12 geloofsartikelen die door de schoolkinderen

onder hun bereik kwamen. Deze onderstelling krijgt steun door het

getuigenis 7 jaar later door Tendeloo omtrent hen afgelegd: „de

voornaamste priesters zijn thans nog vrij algemeen de beste gem.-

leden.” En wat de volksmassa aangaat, zeker, als een sterke stroom

in zekere richting merkbaar wordt laten velen zich als doode visschen

daarop afdrijven, maar dat die strooming er was, m.a.w. dat eene

publieke opinie zich gevormd had die de Walians als bedriegers, de

fossos als zegefeesten van het onzedelijke had gebrandmerkt en daar-

tegenover het Christendom had leeren aanmerken als eene vluchthaven

voor lichamelijke en geestelijke ellende, dat was toch een vrucht van

den door God gezegenden arbeid, dien trouwe Ev.boden hadden ver-

richt. Laat het voorts waar zijn dat er onder die overgaande neger ij-

bevolking waren aan welke eenige drang was te koste gelegd, die

gingen omdat ook anderen zulks deden, of wier hoogmoed niet

achterstaan wilde bij plaatsen die reeds lang het Christendom hadden

aangenomen en daardoor zekere welvaart waren deelachtig geworden

,

dit neemt niet weg dat ook die jaloerschheid een bewijs is dat de

22*
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oogen waren opengegaan voor den zegenrijken invloed des Ev. ook

op den maatschappelijken toestand. Niemand loochent het: ook bij

deze beweging was veel zondig-inenschelijks, en zelfs Linemann woei

het kaf onder dit koren in het aangezicht, maar geven wij acht op

de bewijzen van kennis door hem bewonderd, de voorbeelden van

strijd door hem bijgebracht, de uitingen van blijdschap door hem

opgevangen, de sporen van geloofsvertrouwen door hem ontdekt, dan

kunnen we de straks vermelde rapporteurs verlof geven tot den uit-

roep: „Het is wonderlijk in onze oogen, maar waarlijk, dit werk is

van den Heer”!

Werd hier in enkele mnden de macht van het heidendom voor

goed gebroken
,
dat die van het Christendom nu even merkbaar open-

baar is geworden mogen we er helaas! niet bij voegen. Wat er ge-

beurd zou zijn indien het Gen. tal van geschikte arbeiders naar die

braakliggende velden had kunnen zenden is moeilijk te zeggen
,
maar

alles bleef overgelaten aan eén zendel. leeraar die te Menado ook zijn

eigen werk had en aan den reeds genoemden hulpzendel
,
ja wie

weet hoe lang het nog geduurd zou hebben voor Kenia één, zegge

één eigen Ev.bode hadde erlangd, indien treurige omstandigheden

Tendeloo niet genoopt hadden verplaatsing te verzoeken.

In Sept. ’61 vestigde deze zich te Kema en zijne berichten, waarin

hij den overgang meer aan navolgingszucht dan gemoedelijke over-

tuiging toeschrijft, waren alles behalve rooskleurig. Men kwam er

slecht ter kerk, die nog verschenen kwamen laat en verrieden in ge-

heel hun houding zeer weinig aandacht te hebben terwijl men in

niets toonde te begrijpen dat het Zondag was. Nu ging het niet overal

zoo, maar in plaats van aan „welgeordende gem.” dacht men daar

toch meer aan eene „verstrooide, half verwilderde kudde.” Van terug-

keer tot het verlaten heidendom hoorde men echter niet en dat het

„innerlijke heidendom des harten” gedurig, vooral bij geboortefeesten

en begrafenissen openbaar werd, wie zal er zich over verwonderen

die weet hoe het te dien opzichte zelfs in sommige streken van ons

vaderland nog gesteld is, terwijl toch ook gemeld wordt dat bij

laatstgenoemde gelegenheden het ouderen lidmaten soms gelukte de

uitbundigheid binnen zekere perken te houden ja zelfs de gesprekken

„een eenigszins christel. geest” te doen ademen. Wanneer we voorts

vernemen dat onder de inl. bevolking veel lichtzinnigheid vooral by

muziek en dans was, vergete men niet hoe Tendeloo zelf er op wijst

dat er veel was afgezien van de Europeanen te Kema en Menado,

ja dat hij den betreurenswaardigen toestand waarin die bevolking
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„de veelvuldige aanraking met vreemdelingen” terugbrengt.

We zijn dus geneigd op het „zwaar oordeel” ’t welk Grfl. (Minah.

II p. 218) over de opwekking van ’57 heeft geveld, iets af te dingen,

en heeft deze zijne opmerkingen ook al door „eigen waarnemingen”

men bedenke dat hij die streken maar doortrok. Toen Tendeloo

Amoerang verliet kreeg hij van het Bestuur een compliment omdat

de toon van zijn schrijven zoo gunstig afstak „bij de hooge en

scherpe woordvoering die door de br. zendel. somwijlen werd aange-

nomen.” De man op wiens getuigenis wij in dezen afgaan, had dus

geleerd zich gematigd uit te drukken en juist daarom maken zijne

berichten, „de fantasie moet er vreemd aan blijven” was zijn stelling

,

omtrent de vruchten eener beweging welke hij verwekt nog geleid

had, op ons evenals op de red. der Mndber. den indruk van „onpar-

tijdig en naar waarheid” te zijn.

Tendeloo die Kema voor zich niet gezond achtte maar zich daar

had moeten vestigen omdat de res. Bosch zulks verlangde, kon toen

deze afgetreden was, in Oct. ’62 meer landwaarts in naar Ajermadidi

(kokend water) gaan, kreeg dewijl al dat verhuizen schadelijk was, eene

gratif. van ƒ 300, huwde met eene dochter van Wilken en schijnt

op de 1000 Moham. in zijn werkkring geen invloed gehad te hebben.

Zijne 21 gem., 13,000 zielen tellende, achtte hij voor zelfstandigheid

nog ver van rijp maar hij voegde den meesters zoogenaamde Helpers

toe, mannen die voorheen als priesters of hoofden gewoon geweest

waren te leiden, en die, al konden zij lezen noch schrijven en al

was het Mal. him onbekend, in ontwikkeling toch boven het gros

der gem. stonden. Op allerlei en van alles hielden zij het oog en

waren vooral op hunne plaats bij feestelijke gelegenheden om dan

althans zooveel leiding te geven dat er geen dwaasheden gebeurden.

Kreeg die te Likoepang
,

hij was meester geweest
,
ook een trakt. van

ƒ 10 per mnd, hij zou er gaarne meer bezoldigd hebben, want niet

het europeesch maar het inl. element moest z. i. versterkt worden.

Hoewel Tendeloo door het hier in ’64 gebeurde in zijn vertrouwen

op het Gen. niet geschokt was, en zulks ook niet kon zijn indien

hij, zooals het „Orgaan” van Apr. '66 verzekert, de moderne leer was

toegedaan, toch scheen hij geenszins ongevoelig voor het hem in ’68

gedaan aanbod om bü het Gouv. onderwijs over te gaan, dewijl hij

meende dan toch ook het doel te kunnen bevorderen waartoe hij was

uitgezonden. Toen echter die zaak in ’70 door hem geacht werd „haar

eigen dood gestorven” te zijn, meende men hier hem te moeten
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herinneren aan zijn plicht geregeld verslagen in te zenden. Over ’71

kwam er dan ook een waarin, al kon hij ook over zijn arbeidsveld

vrijwel tevreden zijn, klachten over zorgen onder welke hij persoon-

lijk gebukt ging te vinden waren, en die, ook in verband met het

klimaat, zulk een invloed op zijne gezondheid gehad hadden dat hij

weldra 2 jaar verlof vroeg. Met behoud van trakt. en ƒ 2500 voor

reiskosten, eene mildheid waaraan we niet gewoon zijn, werd hem

dit verleend en in Juli ’73 verscheen hij zeer zwak ter verg., maakte

zich in het Zend.huis verdienstelijk in zake onderwijs, waarvoor hij

f 100 gratif. kreeg, en, na 3 Dec. ’74 in den Haag als hulppred. be-

vestigd te zijn, vertrok hy weldra naar zijn ressort. Wat hem, die

nog in Nov. ’76 schreef: dat niets noopte zich van de Conf. los te

maken
,
en die steeds verlof had kunnen bekomen zich daartoe buiten

zyn werkkring te begeven, in ’78 drong zich daaraan te onttrekken

is ons niet bekend, wel dat de andere leden dit zeer betreurden ').

In ’84 werd het district liiko(y)ang met Klabat-di-atas vereeiiigd en

dit district, Maoembi genoemd, kwam na de overdracht der gem.

onder een hul{)prediker zoodat het ressort Ajermadidi wat beschei-

dener afmeting verkreeg.

Ongeveer ter helfte tusschen Meuado en Amoerang, welke plaatsen

13 uur van elkaar verwijderd zijn, ligt schilderachtig aan de blauwe

zee Tanawangko, de hoofdnegerij van het distr. Tombariri. Door de

natuur op allerlei wyze mild bedeeld heeft het wellicht aan de drie

uitgestrekte kampongs welke er toe behooren zyu naam die ,grootland”

beteekenen zou, te danken, en tijdens de heerschappij der Comp.

werd ook hier eene gem. gesticht en — aan haar lot overgelaten.

Laat het waar zijn dat Tanawangko niet als de meest zedelooze plaats

in de Mineh. berucht was, het feit dat het in dezen met het in de

buurt liggende Lotta om den voorrang dong toont genoegzaam dat

het diep gezonken was. Trots dit alles scheen het omstreeks ’23 nu

‘) E. A. ’40 p. 47, 115, 116; ’50 p. I.'IS; ’51 ]). 27; ’55 p. 29; ’60 p. 148;

’62 ]). 148; ’63 p. 24, 245, 345, 355, 364; ’64 p. 35, 59, 285; ’66 p. 30; ’68 p. 140;

’69 p. 33; ’70 p. 158; ’71 p. 188; ’72 p. 30, 44; ’74 p. 179; ’77 p. 22; ’78 p. 119;

’79 )). 171. Mndber. ’49 p 159; ’50 p. 131; ’51 p. 151; ’54 p. 189, 191; ’58 p. 5,

16, 145; '59 p. 86 , 97; '60 p. 1; '65 p. 74, 80, '87, 91; '67 p. 39; '71 p. 177; '73

]). 174; '74 p. 13, 79. Versl. '48 p. 23; '50 p. 20; '58 p. 15. Handel. '55 p. 70.

Meded. XII p. 128; XXX p. 96; XXXIII p. 207. v. UiiiJN, Reis p. 411. Griu..

Minali. II p. 217, 221 ,
256. Bi’ddingm, N. (4. Ind. II p. 62, 66.
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en dan eene veilige wijkplaats geboden te hebben aan den zendel.-

leeraar Muller, en Hermann van Amoerang, die er in Sept. ’39 eens

heenging, was van oordeel dat er nog zegen rustte op diens , dienst-

verrichtingen” daar. Primo Jan. ’42 werd er zelfs eene kerk, zij het

ook eene slechte, ingewijd, en Wilken die 9 Nov. van dat jaar zich

daar vestigde verwisselde het na 3 mnden arbeidens, noode met Tomohon.

Zes jaar heeft hij er daarna nog zijne zorg aan gewijd en vond de

Inspector er ook „eene middelmatige christ. school en gem.” het werd

hem duidelijk: Tauawangko moest een eigen zendel. hebben.

R. Bossert ') die Nov. ’48 te Menado geland was, kreeg nog in

dezelfde mnd op de Conf. Tanawangko, waar van de 600 (Jhrist. wei-

nigen lidmaat waren en zich eene school met 100 geregeld opko-

mende kinderen bevond, tot zijn station. Voorts had hij nog 7 gem.

met even zooveel scholen waar 361 kind. op de banken zaten, terwijl

het getal Christ. slechts 35 bedroeg. Bossert wien het, na 25 Mrt

’49 den werkkring van Wilken overgenomen te hebben, aanvankelijk

goed ging heeft ook niet lang op dit station kunnen arbeiden want

tengevolge van het contract aangaande de Mol. besloot men hier hem
naar Saparoea te ontbieden, zoodat hij 7 Sept. ’54 vertrok.

Als zijn opvolger deed de door de Conf. verplaatste zendel. N.

Graafland van Sonder, 3 dagen later intrêe, en dewijl deze het als

zijne roeping beschouwde zich ook aan de niet-kerkgangers gelegen

te laten liggen, mocht hij de voldoening smaken dat zijn gehoor

allengs boven de 100 steeg, terwijl een zendingsbidstond en Zondags-

school mede goed bezocht werden.

Grfl.
,
voorheen onderwijzer, had nog te Sonder zijnde

,
eene

school voor onderivijzers opgericht en daar deze door de verplaatsing

naar het gezonder klimaat van Tanaw. zeer bloeide ging een groot

deel van zijn tijd daarin op. Van het beantwoorden der gebruikelijke

vragen wenschte hij, zijn exemplaar was reeds zoek geraakt, dan ook

verschoond te blijven maar dewijl men hem hier aan zijne verplich-

ting hield hoorde men ook van tijd tot tijd hoe het met het eigen-

lijke zendingswerk ging. Over de buitengem, viel niet te roemen en

ging het op zijn station wat beter, het kwam deels doordat hij aan

de behoefte om toch feest te houden, o.a. op den Kerst- en N.jaarsdag

Rüdole Bossert, geb. te Alkmaar, winkelbediende, werd in Sopt. ’43 op 27

jarigen leeftijd in het Zend.huis opgenomen. Hij zeilde 23 Mei ’47 uit, om te Bat.

van den Inspector zijne bestemming te vernemen. E. A. ’43 p. 112; ’47 p. 37.

Mndber. ’47 p. 219.
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wat te gemoet kwam, deels omdat zij die ,den duivel dienen” daartoe

naar een naburige plaats trokken. In ’59 had hij in zijn werkkring

ruim 1100 Christ. terwijl een 100 zich ter toetreding voorbereidden.

De weinige Moham. die er nog waren gingen allengs over en werden

over liet geheel „voorbeeldige Christenen”, terwijl de priesters, na

hun „tampatfosso” (dingen die zij bij den heid. dienst gebruikten)

„geborgen” d. w. z. weggeworpen of verbrand te hebben, waren over-

gegaan en het Christendom in den regel wat dieper opvatten dan zij

die hen maar nageloopen waren. Een groot gedeelte der gedoopten

volgde echter Walian noch Pandita en leefde zonder God in de

wereld, maar ook op deze hoopte hij, mede door geneesk. hulp,

invloed te krijgen. Terwijl hij over de gem. op zijn station tevreden

kon zijn, verwachte hij voor de berggem. wat goeds als er maar

betere meesters uit zijne kweekschool geplaatst zouden zijn. Te Tatelie

werd hij in dit opzicht niet beschaamd, want nadat hij er daar in

’59 een geplaatst had kon reeds in Mrt. ’62 gemeld dat er geestelijk

leven op te merken viel.

Om het, naar hij meende bedreigde leven zijner tweede vrouw,

Riedel’s jongste dochter, te redden vroeg hij in ’62 verlof herwaarts

te komen, en ofschoon verlof slechts verleend werd om persoonlijke

gezondheidsredenen
,

toch begreep men hier
,

daar hij vooral met

het oog op zijne kweekschool wel eene verfrissching van krachten

noodig had, hem zulks onder behoud van trakt. te moeten verleenen,

en in Febr. ’64 kwam hij met de zijnen hier.

Hij hield te Rott. en elders toespraken die met belangstelling ge-

hoord werden, te meer dewijl hij open en rond zijne meening uitsprak

over hetgeen alras eene scheuring in den boezem des Gen. zou te

weeg brengen. Of het hem hier niet kalm genoeg was, hij er mis-

schien tegen opzag als redenaar op de Alg. verg. van ’64 te moeten

optreden, dan wel of de toestand zijner gem. en de kweekschool geen

langer afwezigheid duldden
,
laten we in ’t midden

,
doch reeds 30 Mei

gaf hij te kennen te willen vertrekken, iets waartegen het Bestuur

besloot zich niet „te verzetten.” Hij zeilde 9 Juli uit, schreef aan boord

een afscheidswoord en liet aan Bestuurders over uit zijne achterge-

lateu toespraken mede te deelen wat zij geschikt zouden achten.

Kerstdag ’64 ving hij den arbeid weer aan en waren er ook die

zich over zijn wederkomst niet verheugden ja was Tanaw. ook achter-

uitgegaan , dit nam niet weg dat elders de toestand goed was en zich ook

hoopgevende teekenen vertoonden waaronder hij rekende: niet zoozeer

berouw over de gevolgen der zonde als wel schaamte over de zonde zelve.
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Hij begreep echter, dat, zou hij zijn herderlijk werk naar behooren

verrichten, er hulp moest komen want de kweekschool nam al zijn

tijd in beslag, en verzocht dus om iemand aan wien hij zijn zendings-

arbeid kon overdragen. Hier had men er echter geen ooren naar en

dewijl hij op onderwijs gebied vele teleurstellingen had, bracht hij

in Apr, ’69 bij de Conf. het verzoek ter tafel : H. Betting die te Ton-

dano de pers bestuurde, naar Tanaw. te doen overkomen. Men stond

hem dit toe, na wat tegenspoed nam Betting eindelijk begin ’71

het gem.werk van Grfl. over en vond dat de toestand van gem. en

scholen buiten de hoofdplaats, vrij treurig was. Had hij voorts nogal

te klagen over ,de flaauwheid der mannen van invloed” toch verloor

ook in de berggem. het heidendom aan kracht, van fossos hoorde

men weinig meer en een te Lola geplaatste helper werkte gezegend.

Door gebrek aan zelfwerkzaamheid bij de gem.leden werd echter alles

van hem en zijne helpers verwacht, terwijl afkeerigheid van elke in-

spanning des geestes en de zucht om alles voor zich zelf te be-

houden, het woelen der Roomschen, die toen den godsd. het goed-

koopst gaven, begunstigde.

In Mei ’78 gaf men Betting tot herstel van gezondheid op de

gewone conditie: behoud van trakt. doch passage kosten voor eigen

rek.
,
verlof, en nadat A. de Lange de zorg voor de drukkerij op zich

genomen had kwam hij Oct. 78 hier. In Dec. van het volgend jaar

door de Reg. tot hulppred. te Bonthain benoemd aanvaardde Betting

dien dienst in den aanvang van ’80 en had er zeer te klagen over

de onverschilligheid zijner europ. gemeenteleden. M. H. Schippers,

hier in 79 eervol als kweekel. ontslagen, werd 2 Febr. ’80 door den

G-G. tot hulppred. te Tanawangko benoemd ‘).

*) E. A. ’40 p. 156; ’43 p. 40, 104; ’44 p. 77; ’49 p. 51, 117; ’50 p. 22, 78;

’51 p. 172; ’52 p. 42; ’56 p. 24, 154; ’58 p. 151; ’59 p. 172, 182; ’60 p. 115, ’62

p. 121; '64 p. 63; ’65 p. 71; ’69 p. 103; ’70 p. 34, 100; '71 p. 63, 143, 195; ’72

p. 153; ’77 p. 119; '78 p. 43, 47; ’79 p. 79, 156; ’80 p. 21; ’87 p 37. Mnclbor. ’60

p. 133; ’62 p. 173; ’64 p. 47, 103; ’65 p. 13, 25; ’66 p. 51, 59; '69 p. 177; '73 p.

101; '74 p. 66; '78 p. 203. Versl. '63 p. 38; '64 p. 9. Meded. VI p. 30; X p. 189;

Xll p. 135. V. Kiiijn, Rei? p. 368, 371. Grfl., Minah. II p. 269. Budd., N. O.

Ind. II p. 55. Ev. Miss. Mag. '67 S. 210.
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HOOFDSTUK VI.

KOKMKLEMliOKAAI EN SÜNUEK.

Te tiiiddeu van dichte bosscbeii eii door den Ranojapo van het

noordelijk deel der Mineh. gescheiden
,

ligt Koemelemboeaai zeer

romantisch op een paar heuvels tusschen welke verscheidene dikke

waterstralen uit den grond ópschieten. Dat dergelijk natuurverschyusel

in de Mineh. niet zeldzaam is blijkt wel hieruit dat in het distr.

Tomohon in ’71 een negerij werd aangelegtl die denzelfdeu naam

,opborrelde fontein” beteekenend, verkreeg, maar die tot heden op

zendingsgebied zoo weinig te beteekenen heeft dat tegen plaatsver-

warring niet behoeft gewaarschuwd. Of <le natuurlijke goedaardigheid

der bevolking Hermann naar de door ons bedoelde plaats trok, dan

wel of plichtsgevoel er hem heeudreef kunnen we niet zeggen, maar

zeker is het dat de 4 uur lange weg die van Amoerang, door woud

en wildernis, over spitse gebergten en door diepe ravijnen, ja zelfs

langs ijzingwekkende steilten er heen leidde, hem niet afschrikte. In

Nov. ’44 is hij daar op schoolbezoek en dewijl vele Alf. besloten

hadden de afgoderij vaarwel te zeggen en zich des Zondags te laten

ouderwijzen, hadden zij alvast eene school-kerk gebouwd en raad-

pleegden hem over de plaatsing van het meublement. Den lö*^*^'* Mei

’4.5 diende hij aan 11 volwassenen en 2 kind. den Doop toe en stichtte

eeue gem. op eene plaats waar men, zooals hij verzekert, voor weinige

jaren den naam van den Heer .Jezus niet eens gehoord had. ’t Spreekt

van zelf dat Hermann, die voor zijne roudreis op een 50 uur rekenen

mocht, al spoedig wenschte dezen zuid-westelijken uithoek van een

eigen arbeider te voorzien. Nu was S. Ulfers ’) in Aug. ’47 te Bat.

aangekomen, en bij nader onderzoek weinig er mee ingenomen zijnde

.Jellrsma op Ceram te moeten vervangen, werd zijn verzoek om op

Celebes geplaatst te worden hier ingewilligd, zoodat Hermann het

voorrecht had hem 15 .Juli ’49 den werkkring Koemelemboeaai, waar

in 25 negerijen ongeveer 9000 menschen woonden, te kunnen over-

dragen.

1) SiEiiELT ITlfers, geb. te Jevcr, wagenmaker, werd op 23 jarigen leeftijd in

’42 in het Zend.huis opgenomen. IliJ zeilde 23 Mei uit om te Bat. van den

Inspector zijne bestemming te vernemen. E. A. ’42 p. 145; ’47 p. 36. Mndber.

’47 p. 219.
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Het half naaktloopende zeer onbeschaafde volk, dat ofschoon eer-

lijk van aard bijzonder leugenachtig bleek, meende Ulfebs vooral

door onderwijs te moeten ophefPen en bij de 9 Gen.scholen stichtte

hij weldra andere al moest hij ook soms den meester uit eigen kas

betalen. Een extra gift van ƒ 200 hier in ’52 voor zijne scholen ont-

vangen en na eenige tegenkanting van de Conf. hem eindelijk
,
boven

zijn aandeel in de door bet Gen. beschikbaar gestelde gelden ,
uitbe-

taald was dus zeer welkom aan een man die in Mei ’52 schreef:

voor de scholen te zullen bestemmen n^at hij voor zich zelve konde

bezuinigen” en die het aan deze zelfopofferende volharding te danken

had, na tienjarig verblijf op 17 scholen met 1200 leerl. te kunnen

wijzen. Had voorts zijne vrouw, trots geheime tegenwerking
,
er zich

op toegelegd meisjes tot huisvrouwen te vormen, hij had tal van

moerids uit welke hij zijn meesters koos, terwijl zij die er niet ge-

schikt voor waren onderwezen werden in het bewerken van hout,

zoodat hij reeds in ’52 een bekwaam schrijnwerker bezat en de eerste

mangel in de Mineh. uit zijne werkplaats voortkwam. Of kostbaarder

meubels door die moerids vervaardigd, wel eens voor .hooge prijzen”

van de hand werden gezet en of de nieuwe woning ') welke later in

plaats van het oude negerijhuis, met zijn volgens sommigen wonder-

doenden trap, betrokken werd, hem niets zou gekost hebben dan

verf en ruiten, kunnen we niet uitmaken, doch gelooven het juist

nog niet omdat de kontroleur de Clebcq, zulks verzekerde. Wat, bij

dat huis nog even stilstaand, de plek waar het verrezen is aangaat,

om haar te effenen werd f 85 betaald en Wiebsma verzekert dat elke

huisjongen hem althans p. m. ƒ 3 in de mnd kostte. Als verder de

Clebcq toegeeft dat ook hij had hooren spreken van -een zoogenaamd

contract”
,
in verband tot dien bouw met enkele personen aangegaan

,

ja zijn aniets” wel in een , bijna niets” veranderen wil, dan spijt het

ons dat de red. van het Ind. Tijdschrift de haar gezonden verant-

woording van den betrokken zendel. niet heeft opgenomen, maar

vallen dezen geenszins hard over zijne werkende moerids. Of mocht

een man, die bij beperkt inkomen een gezin van 7 kinderen had,

die met zijn tijd woekerde om na volbrachte dagtaak nog de huis-

jongens bij allerlei arbeid terecht te helpen, daarvan volstrekt geen

voordeel genieten, vooral als hij ten behoeve van scholen en eeredienst

sommen van eenig belang uitgaf waartoe hij niet verplicht was?

•) Eene afbeelding er van met eenige niet onverdienstelijke dichtregelen van
WiERSMA, vindt men in Meded. X p. 19.
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Voorts is het toch uit maatschappelijk oogpunt te waardeeren en

ÜLFEiis droeg er terecht roem op, dat ,uit nog nieuwelings zaamge-

raapte kinderen des wouds” zooals Grfl. ze noemde, werklieden ge-

vormd werden in staat om een huis in plaats van een hut te bouwen,

]'a die door het vervaardigen van allerlei geriefelijkheden er toe bij-

droegen om van een huis een tehuis te maken *).

Wat nu de hoofdzaak betreft waarop het bij eeu huis aankomt nl.

dat de vreeze Gods er woont, ook hierin bleek deze werkkring, al

wilden velen zich weinig geestesinspanning getroosten om haar te

leeren kennen, niet ongezegend. Tn den beginne vond het dorpshoofd

wel wenschelijk hen die des Zondags niet bleven doorwerken op stok-

slagen te onthalen, doch allengs liet hij dat na en steeds meerderen

kwamen naar de kerk waar eene in ’t Mal. gehouden preek terstond

door den meester in ’t Alf. werd overgezet*). Toen op Ulfers’ station

het getal lidmaten tot 17 gestegen was koos hij uit deze een kerke-

raad die begin ’55 in dienst trad
,
en terwijl hier en daar de meeste

heidenen „hun huis schoon maakten” m. a. w. alle afgodische voor-

werpen vernielden, kon hij in ’59 op 12 gem. met 1700 gedoopten

wijzen, die, trots velerlei verzoeking, door hun wandel de oprechtheid

hunner toetreding bewezen en in even genoemd jaar zelfs een Hulp-

gen. oprichtten, ’t welk weldra jaarlijks de vrij aanzienlijke som van

f 100 tot ƒ 300 verzamelde voor Bolaang-Mongondou.

In ’60 vond de Reg. goed de negerij Woewoek, uit den werkkring

Amoerang, naar de buurt van Koemei, te verplaatsen, en waren die

lieden ook Christenen die waardig waren dat zij op treffende wijze

door hun nieuwe buren in die verhuizing werden bijgestaan toch

moest ook ouder hen gearbeid worden. Zekere penoelong Jozef Pangkeh,

zelf een Woewoeker, bewees hierbij goede diensten gelijk mede eene

in ’62 door zend.vrienden geschonken zoo flinke klok dat ze „de

zevengemoenteklok” genoemd kon worden omdat ze in zooveel nege-

rijen gehoord werd. .Jammer dat de zendel., op ’t punt van hooren.

*) „De meerdere beschaving brengt behoefte aan betere meubelen mede, de

prachtigste houtsoorten staan in de bosschen
,

maar”, zoo werd er aan toegevoegd

in de Ind. Gids van Nov. ’80, „er is geen tijd om te werken. Altijd maar weer

beerendicnsten en koffiecultuur. De lust gaat er uit.”

Of dit terstond vert. der preek alleen bij Ulfers ge.schiedde, terwijl zulks

elders meest des avonds plaats had, kunnen we niet uitmaken. Wat de taal aangaat

was Ulfers van oordeel dat het goed zou zijn in plaats van Mal. het IIoll. te doen

leeren; haddo men zulks reeds voor 100 jaar gedaan het zou er, volgens hem, vrij

wat beter uitzien in onzen Archipel. E. A. ’.13 p. .32.
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zelf nog al te klagen had, want eene toenemende doofheid was vrij

belemmerend voor iemand, die, gezwegen nog van het herderlijk

werk, soms 10 keer per week catech. hield en in 14 dagen nu en

dan 15 keer preeken moest. Daar de kwaal niet ongeneeslijk geacht

werd ontving hij in ’65, behalve enkele opmerkingen over zijne hou-

ding in zake het in ’64 hier voorgevallene, ook verlof het vol-

gend jaar herwaarts te komen onder toekenning van ƒ 3800 voor

de enkele reis en */3 van zijn trakt. gedurende zijn verblijf hier. Den

13den ’(J7 ijjj Q3et vrouw en 4 kinderen hier, gaf ter Jaar-

verg. getuigenis van zijne „krachtig herleefde sympathie” voor het

Gen. en daar hij tot hen behoorde die „den tact bezitten om degem.

voor te gaan” werd hij
,
ofschoon de aanvragen om op te treden niet

vele waren, vooral in de noordelijke prov.
,
met genoegen gehoord ja

bleek hij in staat „weifelenden met beslistheid wakker te schudden”,

inzonderheid voor de 40,000 zielen in Bol. Mongondou. Of de meer

dan 200 vrienden die zijn portret begeerden dit ook gekocht hebben

toen hij het voor eén gld. verkrijgbaar stelde weten we niet, maar

het zou te wenschen geweest zijn daar hij de opbrengst besteden

wilde om de reeds voor 11 jaar op zijn station gebouwde, maar nog

niet van zolder en vensters voorziene kerk te voltooien *).

Nadat hem nog eene gratif. van ƒ 600 voor zijn verblijf en ƒ 3200

voor de terugreis was toegekend, scheepte Ulfers, 4 zonen doch niet

zijne doofheid hier achterlatend
,
zich medio Nov. ’68 weer in om naar

zijn „gezegend Koemei.” terug te keeren. Over de onwaardige behan-

deling welke hij aan boord van „de Utrecht” zoowel van medepassa-

giers als van den door hem als „karakterloos” gebrandmerkteu kapi-

tein te verduren had, zullen we niet uitweiden. Aangezien die gezag-

voerder spoedig overleed was er voor hem, te Bat. komend, geen

recht te krijgen, maar uit het aldaar door twee hooggeplaatste rechts-

geleerden ingesteld onderzoek bleek, hoezeer beiden overtuigd waren

dat de zendel. belasterd was zoodat Bestuurders hem vrijheid gaven

zijn arbeid voort te zetten.

Blijkens schrijven van 17 Jan 70 was hij reeds druk bezig „alles

weder in het oude spoor te brengen” en viel het hem nog niet te

moeilijk het ook daarin te houden. Eene trouwe hulp daarbij verloor

') Aangezieii ook deze kerk in later tijd door den Res. tot eigendom van de

burgerl. gem. verklaard werd, is het zeker aangenaam te vernemen dat ZEd. dit be-

sluit moest intrekken, terwijl de G-G. in ’92 de kerkgeb. in de Mineh. aan de kerkel.

gem. toewees. E. A, ’92 p. 191.
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hij in zijne echtgenoote Henriette Kissner die 11 Juli ’72 overleed.

Of het aan dit verlies, het klimmend getal jaren, aan rhumatische

aandoeningen dan wel aan andere oorzaken zij toe te schrijven weten

we niet, maar van den man die in ’62 terecht verklaarde dat zijne

berichten „niet de minste plaats” in het Mndber. bekleedden vinden

we na zijn bezoek in ons land weinig meer gedrukt. Toch zond hij

in Mrt. '11 een verslag waarin „beschouwingen te vinden waren” over

„zijne opvattting van het Ev.” en hij verzocht dat deze niet alleen in

de Mndber. mochten opgenomen worden maar ook: „dat in zijne

Christus- en Godsbeschouwing niets veranderd worde.” Of men aan

het eerste gedeelte van dit verzoek geen gevolg gaf omdat in het

Mndber. ’62 p. 34 al een en ander aangaande de denkwijze van dezen

zendel. te vinden was, of haar, ten gevolge van zijn bezoek, als ge-

noegzaam bekend onderstelde, kunnen we niet uitmaken, maar een

feit is: omtrent zijn werk vernemen wy geen bijzonderheden meer.

Toch ging dit zijn stillen gang en daar hij Rome en den Islam als

gevaarlijke vijanden van zyn volkje beschouwde had hy zijn aanvan-

kelijk voornemen om ook als hulppred. onder het Ind. kerkbestuur

geplaatst te worden laten varen en zou zelfs geneigd zijn, als zulks

het Gen. maar niet benadeelde, aan andere Gen. of aan particulieren

te vragen: hem tot zijn dood toe in zyn werkkring te laten.

Gelukkig kon hij zonder zorg zijn want het Ind. kerkbestuur be-

greep dat hij zich moeilijk in de nieuwe verhoudingen zou kunnen

schikken en bevorderde het dus dat J. Boddé daar benoemd werd. In

’81 vestigde deze zich te Tengah—Sonder en met de 3 beste helpers

kreeg hij 16 gemeenten.

Ulfers hield er nog 8 over maar dewijl op enkele, sinds men er

Gouv. scholen had opgericht, geen voorgangers meer waren
,
kwam hij

in zijn yver om zoowel in die behoefte als in het onderwijs voor

meisjes te voorzien nog al in financ. moeilijkheden. Voor een tweede

penoelong. Jozef Pankeh de eenige dien hij overgehouden had was

nog ouder dan zijn meester, kreeg hij in ’82 een toelaag van ƒ 120

en hoewel nu en dan door ongesteldheid verhinderd, ging het werk

zyn goeden gang. Dat de oude kloekheid niet van hem geweken was

ondervond in Nov. ’83 de ons reeds bekende pastoor want in een

donkeren regenachtigen nacht te paard gestegen verrastte hij den

indringer te Roemoön, pogingen doende zijne gemeenteleden tot „af-

val van Christus” te bewegen. Gelukkig dat hij dergelijke tochten

niet dikwerf te maken had want een chronische hoest sloopte allengs

zyn sterk lichaam. Na den laatsten Zondag van Mei ’85 nog dienst
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gedaan en in die week van enkele gem. afscheid genomen te hebben

,

werd hij ongesteld en ging zonder merkbaren doodstrijd 2 Juni d.a.v.

tot hooger leven over. We behoeven niet te vragen of hij wel zal

blijven leven in de herinnering van het volk waaronder hij 36 jaar

met onbezweken trouw heeft gearbeid. Laat het waar zijn, wat zijn

opvolger verzekert, dat hij meer aan een streng man van het 0.

Verbond dan aan een profeet uit den tijd van genade en liefde denken

deed, men vergete niet, hij had een baan te effenen in de wildernis

en van die taak heeft hij zich zoo op godsd. als maatschappelijk ge-

bied, met eere gekweten ’).

Hoe jammer dat Ulfers ten grave is gedaald zonder een vurig

gekoesterden wensch vervuld te zien
,

nl. de vestiging eener zending

in Bolaang-Mongondou. Sedert hij in ’50 met dat volk, door de rivier

de Poigar van zijn werkkring gescheiden, had kennis gemaakt liet

hij niet af er op te wijzen hoe betrekkelijk gemakkelijk deze lieden,

waaronder de Islam toen nog weinig veroveringen had gemaakt, voor

het Christendom zouden te winnen zijn. Wat hij meldde beschouwde

men hier helaas! meer ,als een niet onbelangrijke mededeeling dan

als eene vingerwijzing”, wat niet belette dat Ulfees in ’57 verlof

kreeg dat gebied in zijn werkkring op te nemen en met het oprichten

van scholen, waarvoor hij zelfs eene toelage ontving, een aanvang te

maken. De res. Jansen, overigens welgezind, had echter bedenkingen.

Er moest daar eerst een kontroleur zijn, heette het, doch deze kwam
er maar niet en om den tijd des wachtens niet werkeloos voorbij te

laten gaan werd in ’59 het Hulpgen. opgericht waarvan we reeds

melding maakten en dat jaarlijks van ƒ 130—160, volgens later op-

gaaf ƒ 100—300 voor de toekomstige zending bijeenbracht, terwijl

jongelieden gereed gehouden werden als meesters op te treden. In ’63

verzochten Bestuurders aan den Gr-G. verlofom Wilken en Schwaez Jr.

*) E. A. ’45 p. 139; ’47 p. 156, 165; ’48 p. 112; ’50 p. 134; ’52 p.94; ’53 p. 30

,

67; ’56 p. 90; ’59 p. 174; ’61 p. 236; ’62 p. 141, 250; ’63 p. 490; '64 p. 257; '65

p. 65, 229; '66 p. 55, 110; '67 p. 196, 264; '68 p. 38, 47, 124, 126, 147; '69 p.

43, 114, 119, 122, 125; '70 p. 14, 17, 35; '72 p. 20, 154; '73 p. 245; '77 p. 34;

’78 p. 48, 169; '80 p. 154, 177; '81 p. 42; '82 p. 17, 38, 53, 183; '83 p. 64; '84

p. 17; '85 p. 149, 165, 183. Mndber. '45 p. 215; '46 p. 92; '50 p. 177; '51 p. 24;

’52 p. 138, 142; '60 p. 1 ;
'61 p. 115, 118, 129; '62 p. 42, 45; '64 p. 19; '67 p. 60

;

'68 p. 130, 141; '70 p. 57; '72 p. 160; '81 p. 44; '85 p. 145. Verslag '53 p. 16;

'61 p. 18. Meded. 1 p. 122; UI p. 17; XII p. 139; XXVIII p. 291. Grfl. Minah.

II p. 18; Tijdschv. v. N. Ind. '70 I p. 267; II p. 421, 428.
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op een verkenning’stocht te mogen uitzenden, en dewijl deze goede

uitzichten voor eene missie openden, werd ter Jaarverg. van ’67 be-

besloten met die zending een begin te maken. Natuurlijk was daar-

voor geld noodig doch Ulfers was reeds by zijn arm volk, dat in

’82 ook nog ƒ 300 voor noodlijdende Chineezen te Menado bijeenge-

bracht had, aan ’t verzamelen geweest en tijdens zijn verblijf hier

l>redikte hij overal een kruistocht tegen den in Bol. Mong. veldwin-

nenden Islam. Ds. H. J. Herman de Ridder schreef op verzoek de

brochure Veertig duizend zielen, een Dames-comité te Rott. hield ten

behoeve van het land van prinses Oeweranden ') eene verloting en

eer ’68 ten einde liep had men ongeveer ƒ 20,000 bijeen Brouwer,

dien we te Langowan ontmoet hebben, werd er in ’69 voor uitge-

zonden, een paar andere kweekel. mede er voor aangewezen
,
maar—

het verlof der Reg. was niet te erlangen. Tu ’70 kwamen Schwarz Jr.

en Brouwer bij Ulfers om te zien of zij door vestiging op de grenzen

ook iets zouden vermogen, maar te gaan arbeiden in dun bevolkte

streken achtten zij ongeraden. Op nieuw werd in ’71 bij de Ind. reg.

op verlof aangedrongen, doch wederom te vergeefs. De Radja, men
had de dwaasheid gehad hem zulks te vragen, begeerde immers geen

zendel. want hij zag zijn volk liever Moham. en aan het Gen. werd

Mrt. ’72 „in overweging” gegeven „af te zien van het denkbeeld tot

plaatsing van zendel. in het rijk Bol. Mongondou.” Dewijl het woord

„opgeven” in het woordenboek van den Christen wel te vinden is

maar in microscopisch kleine letter, liet men het plan ook nu nog

niet varen en door bemiddeling van den res. van der Crab wist men

van den Radja verlof te krijgen hem te bezoeken. Schwarz Jr. en de

Lange maakten in Juli ’75 de reis naar Bol. Mong. en door den Radja

op een onsmakelijke wijze ontvangen mocht het hun niet te beurt-

vallen hem in bijzijn van enkele Mantri’s te spreken, want van deze

grootwaardigheidsbekleeders had de een kiespijn, was de ander door

koorts bevangen terwijl een derde sliep en men hem niet durfde wekken.

Hoewel de bezoekers konden bespeuren dat velen gunstig voor de

vestiging van een zendingspost in hun m'dden gestemd waren, telkens

heette het: „de Radja alleen is magtig”, en deze
,

vrijwat verschillend

van een zijner voorgangers, die er in ’32 te vergeefs bij den Res. van

Menado om verzocht had, begeerde het volstrekt niet. Nemen wij

verder in aanmerking dat de door den oorlog met Atjeh opgewekte

of versterkte moham. woelingen groote omzichtigheid noodig maakten

Zie onder dien titel het verhaal van .1 . UoddÉ in Meded. XXVIll.
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ia eene streek waar liet er met de geldigheid onzer occupatie slecht

zou uitgezien hebben indien zij door uitoefening van gezag had moe-

ten bewezen worden, dan is het althans begrijpelijk dat de Reg.

,

ook nadat in ’79 de Radja gevangen genomen was en men in diens

land naar minehassische toestanden begon te verlangen, bij hare

weigering om verlof te geven volhardde.

Na dien tijd bleef 13ol. Mong. nog zóo aan de orde dat we daaraan

in ’82 een uitnemend overzicht van den Director over den loop dezer

zaak te danken hebben, maar Ulfers mocht niet beleven dat er iets

gedaan werd ten bate van een volk waarvoor hij zoozeer geijverd

heeft. Zijne laatste werkdagen bracht hij echter door in gezelschap

van den by hem toevenden pred. P. Th. Wiela.ndt toen te Menado,

en dewijl deze onvermoeid er op blijft aandringen dit land, ’t zij van

het noorden ’t zy, zooals we later zullen zien, van het zuiden uit

te gaan veroveren, ligt het, dewijl reeds in ’87 de Reg. gunstiger

voor verlof gestemd scheen, niet buiten de grens van het mogelijke

dat over enkele jaren het wachtwoord: „Naar Mongondou!” zóo luide

wordt gegeven dat zelfs Ulfees het zou hebben kunnen hooren ').

Naar het uitwendige oordeelende moet omstreeks de helft dezer

eeuw de negerij Sonder een der meest begeerlijke stations voor een

zendel. geweest zijn. Ongeveer ter helfte tusschen het meer van

Tondano en de baai van Amoerang ligt zij in eene schoone vlakte

waar nette vijvers met welig geboomte schijnen te wedijveren om de

door 750 huisgez. bewoonde plaats, na Tondano de grootste, een

hoogst schilderachtig aanzien te geven.

De lodjie *) werd voor de prachtigste in de Mineh. gehouden en

wat den Majoor betreft, wie dezen veel besproken man ontmoet

had, de hem goed staande europ. kleeding gesierd met de in ’29 op

Java als bevelhebber van 2000 Alfoeren verdiende medaille, hij kreeg

*) Mcded. IH p. 23; XI p. 42; XII p. 1; XX p. 145; XXVI p. 354. E. A. ’53

p. 32; ’82 p. 18; ’87 p. 23, 80. Mndber. ’G7 No. 6, 11, 12; ‘68 p. 61, 92. Grfl.

Minah. I p. 26.

*) De lodjie of loge is een planken gebouw waarin ambten, logeeren en die ook
als raad- of gouvern. huis dienst doet.

*) „Veel besproken” in zoover dat de majoorstitel dien hij naar de Mineh. mee-
nam zooveel jaloezie wekte bij de andere Iloekoem's-be'sar dat besloten werd ook

andere distr. hoofden dien titel te verleenen, opdat ook zij den stok met gouden
knop zouden kunnen dragen. Budd. N. O. Ind. II p. 57.

KiuijF, Geschied. Ncd. Z. Gen. 23



den iudruk met een beschaafd man te doen te hebben die bovendien

tot de (3hristenen gerekend werd. Al dit goede had echter een scha-

duwkant. De hooge bergen welke de vallei omlijsten, geven, dewijl

zij den wind afkeeren, aan de regenwolken tijd bijzonder mild te

zijn en daar de vijvers niet altijd vlietend water bevatten blijven

schadelijke dampen er langer hangen dan wenschelijk is. De lodjie

moge fraai zijn, maar de wijze op welke vandaaruit de omgeving

geregeerd werd was van dien aard dat vooral de Sonderees zich ken-

merkt door iets gluiperigs, reeds merkbaar aan de lijmerige manier

waarop hij spreekt, gevolg van langdurige op sluwe wijze gedreven

onderdrukking. En wat ten slotte den Majoor betreft, helaas! de man

die zich ook verdienstelijk gemaakt had door het verdryven eener

bandietenbende die, onder bescherming van het geruisch der water-

vallen, beproefde valsche munt te slaan, droeg niet genoeg zorg dat

zijn Christendom van echt gehalte was en Hermann moest in ’39 van

hem schrijven: hij is „besmet met al de O. Ind. zonden of daarin

bekend.”

Hoewel de negerij Sonder eerst in ’47 naar die vlakte was verlegd,

aan het distr. Sonder had behalve laatstgenoemde ook J. G. Sciiwarz

van Langowan reeds sedert ’39 zijn arbeid te koste gelegd. De school

ter hoofdplaats telde in ’49 honderd geregeld opkomende leerl. en wij

zagen reeds hoe in datzelfde jaar haar hoofd Angkoe de eerste

inl. was wien de eere te beurt viel tot inl. hulppred. te worden

aangesteld.

Mede in ’49 kwam, door verknipping van het arbeidsveld, Sonder

met 3 negerijen bij Tomohon en nadat ook Wieken een paar jaar het

werk waarop hij „met blijdschap” meende te mogen terugzien verricht

had
,
kwam eindelijk 16 Mrt. ’51 de dag dat Sonder een eigen arbeider

verkreeg. Het was N. Graafland ’) die reeds 8 Nov. ’49 te Bat. ge-

land, vry lang op zijne acte van verblijf had moeten wachten. Hij

was met zijn station nogal iugenomen maar vond er behalve veel

onkunde en lauwheid, ook groote ongestadigheid in het bijwonender

godsd.oef. en was van oordeel dat de goede zijde zijner gem. zeer

flauw uitkwam. Vooral aan zijne 4 meesters liet hij zich gelegen

liggen en maakte hen niet alleen met eene betere onderwijsmethode

bekend maar liet hen ook, toen hij zelf reeds in staat was Alf. te

9 Nicolaas Graafland, gcb. tc Rolt., onderwijzer, werd 19 jaar oud, in ’46

onder de kweekel. opgenomen. Hij ging 23 Juli ’49 onder zeil. E. A. ’4G p. IIC;

’49 p. 68. Handel. ’49 p. 4.
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spreken terstond zijne mal. toespraken in die taal overbrengen, ten

einde hen te oefenen in de kunst zich duidelijk uit te drukken.

Eerst in Juni ’5d, toen hij na eene zware ziekte voor het eerst

weder optrad, liet hij onder de preek het Maleisch varen om tot veler

verbazing in ’t Sondersche dialect voort te gaan en ’t scheen ten

laatste, of, dewijl ook Tatelie, de tweede zijner gemeenten wat grootte

betreft, iets beloven ging, geschieden zou wat een heidensch opper-

hoofd hem ter bemoediging had doen opmerken; „als een mensch

in een nieuwen tuin gaat, dan volgen spoedig anderen bij menigte

hem na.”

Gefl. heeft op die „menigte” niet kunnen wachten. Al spoedig na

zijne komst had hij 10 jongelieden in huis genomen en wenschte eene

Kweekschool voor onderwijzers op te richten. Sonder, waar het nog al

ongezond was, bleek op den duur de geschikte plaatst niet en toen

Bossert in ’54 van Tanawangko vertrok stelde Gkaafland ter Conf,

voor, hem voor die vacature aan te bevelen. Het woord van scheiden

viel G Aug. ’54, bij de blijken van gehechtheid welke hij ontvangen

mocht, echter zeer moeilyk, vooral omdat hij wist hoe weinig uitzicht

er bestond daar spoedig een ander te krijgen ’).

Ruim 7 jaar bleef Sonder herderloos en deden Wilken, van de

Velden van Cappellen en Tendeloo ook hun best teruggang te keeren

hun werk was uiteraard gebrekkig en al was eene nawerking van de

geestelijke opwekking die in ’t noorden van de Mineh. omstreeks ’57

zoovelen tot het Christendom deed overgaan ook hier merkbaar, zij

liet weinig na.

’t Was dus tyd dat in dien dienst voorzien werd en de Conf. be-

sliste eindelijk dat J. A. T. Schwarz^), in Mrt. ’61 in de Mineh. ge-

komen, niet zyn vader, reeds door Schaafsma vervangen, zou opvolgen

maar dat hij naar Sonder zou gaan. Den 4'^®" Nov. ’61 berichtte hij

dien werkkring van Wilken te hebben overgenomen, en moest hij

aanvankelijk ook elders wonen, later kon hij te Sonder een verblijf

machtig worden door zeker logeergast, die zelfs van de talrijke ratten

>) E. A. ’40 p. 245; ’49 p 40; ’50 p. 2S
;

'51 p. 165; '52 p. 36, 101; '54 p. 60;

55 p. 25. Mndbcr. '52 p. 61; '54 p, 88, 93; '55 p. 56, 61; '62 p. 172. Meded. XII
p. 143, 180. Grfl. Minah. I p. 205. Bcdd. N. O. Ind. II p. 70.

J. A. T. ScinvARZ, zoon van den zend. v?n Langowan
, kwam in '47 hier,

was een paar jaar op eene kostschool te llilvarenbeek, Averd daarna door Ds. IIu-

GENiiOLTz te Rott. in zijn huis opgenomen, en nam deel aan de lessen op het gym-
nasium. Op 18 jarigen leeftijd, in '55 in het Zend.huis geplaatst ontving hij in Juli

'66 zijn afscheid. E. A. '47 p. 103; '55 p. 94; '60 p. 4, 143.

23 *



356

ér een met de hand kon grijpen, „een ellendig krot” genoemd. Hoe

het hem daar ging kunnen we niet in bijzonderheden mededeelen,

uittreksels uit verslagen van dezen zendel. vinden we in de Mndber.

niet, ja het schijnt zelfs dat hij niet bijzonder mededeelzaam was

want toen in April ’68 een zijner brieven ter tafel kwam besloot men

hem de tevredenheid des Bestuurs te kennen te geven over zijne

•„aaugevangen” corresp.
,
hem te verzoeken daarmede voort te gaan

en het Bestuur vooral goed op de hoogte te houden van alles „wat

op de personen en het werk der zendel. in zijne omgeving van eenigen

invloed is.” Hieruit op te maken dat hij niet veel uitvoerde zou on-

juist zijn want in zijn werkkring waren in datzelfde jaar op 6700

zielen 1600 Christenen
,
en ook de 9 scholen

,
onder welke 2 van wege

de negerij, met hare ruim 600 geregeld opkomende leerl. zullen het

hem aan arbeid niet hebben laten ontbreken. Bepaald verdienstelijk,

al kwam het tot geen zending daar, heeft hij zich gemaakt omtrent

Bolaang-Mongondou waar hij in ’75 met Brouwer heen toog

terwyl hij met Wilken verscheidene woordenlijsten. over die taal in

orde bracht. Ook in ’77, gedurende de afwezigheid van Linemann,

ging hü buiten Menado het heimelijk werken van den pastoor na en

zag voorts, ook met het oog daarop, niet zonder bezorgdheid den

tijd tegen dat door het oprichten van Gouv.scholen aan vele gem.

hare voorgangers zouden ontvallen. Toen zyne school te Sonder in

Jan. ’79 ten gevolge van die officieële mededinging zoo goed als ledig

liep .behoefde men, volgens zijne meening, „nog niet te laboreren aan

overprikkelde zenuwen, om zich bij dergelijke gevallen pijnlijk aan-

gedaan te gevoelen.” Hoewel „de betrekking van hulppred. hem nooit

begeerlijk was voorgekomen” en hij liever in dienst van het Gen. naar

elders wilde vertrekken
,
toch noopte hem zijne gehechtheid aan Son-

der, waar ook zijne moeder en zusters woonden, zich bij het Gouv.

op te geven en 26 Mrt. ’79 aanvaardde hy het hulpredikerschap.

Dat hij bij Bestuurders in hooge achting stond bewijst het feit dat

men hem in ’Sl, ter te bovenkoming eener ongesteldheid, gaarne gesteund

zou hebben bij eene reis herwaarts, welke gelukkig ounoodig bleek,

en hoezeer ook hij belang bleef stellen in de zaken des Gen. toont

zyn schrijven van Mrt. ’81 waarin hij waarschuwde voor het steunen

van het plan der Reg. om 3 ja 4 gem. onder eén voorganger te

plaatsen. Wanneer wij ten slotte nog melden dat hij in ’82 op ver-

zoek een uitvoerig advies inzond (Meded. XXVII p. 55) waarby hy

eene Bijbelvert. in 4 dialecten van het Alf. aanbeval en zich zelfs

bereid verklaarde daartoe eene taak te aanvaarden welke door het
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Gen. minder wenschelijk werd geacht, dan verwondert het ons zeker

niet dat hem bij gelegenheid zijner 25 jarige ambtsvervulling een

boekwerk ten geschenke gezonden werd ^).

HOOFDSTUK VIL

EATAHANENTALEWAAN.

Zoogenaamde ,runaways”, ontevredenen die elders verlichting van

druk zochten alsmede dagdieven die liever niet deelen wilden in de lasten

aan het wonen op een bepaalde plaats verbonden, maakten voor een

groot deel de oorspronkelijke bevolking uit van den werkkring iJain/ian.

Behalve het district van dezelfden naam
,
waarvan Ratahan de hoofd-

plaats is, behoorden tot dit arbeidsveld de distr. Pasan, Tonsawang

en Belang en niet ten onrechte werd het voor een van de meest

onbeschaafde gedeelten der Mineh. gehouden.

De zendel. Schwarz van Langowan die in Oct. ’32 deze streken be-

zocht vond o. a. te Tonsawang eene geheel naaktloopende bevolking

die, bij voorkeur in bosschen zich ophoudend, zelfs slangen voedde

om zich een smakelijken maaltijd te verschaffen. Wat de taal betreft

kon deze werkkring een klein Babel genoemd worden en daar er

slechts eén hoofdweg doorliep was er weinig vertier en leefde men

vrijwel van de wereld afgezonderd. Overigens was de grond vruch-

baar, het klimaat gezond en wie de voorkeur gaf aan een arbeidsveld

waarop nog weinig was voórgewerkt, en de lieden nog niet zóo aan

Christel, klanken gewoon waren geraakt dat zij er niets meer bij dach-

ten, kon hier terecht. Wel waren er door bovengenoemdeu zendel.

en zijn eersten opvolger, alsmede door de zeudel. van Amoerang

enkele gem. gesticht en een aantal personen gedoopt, maar omstreeks

’62 werden onder de ± 8000 heid., in 20 gem. verspreid, slechts een

1000 Christenen gevonden, die in de 9 gem. waar zij woonden ook

eene school rijk waren.

>) E. A. ’61 p. 32, 2-iS; ’C2 p. 39; ’68 p. 48, 58; ’7
1 p. 44, 157; ’72 p. 26, 144 ;

’78 p. 121; ’79 p. 42, 67; ’80 p. 108; ’81 p. 19, 43, 154; ’82 p. 37, 157; ’85 p. 160 ;

’86 p. 158. Mndbcr. ’64 p. 122. Mcded. XII p. 146.
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In dezen werkkring werd geplaatst J. N. Wiersha ‘) die 2G Jnli’62

te Menado geland, eerst met een groot deel der Mineh. kennis maakte,

en 23 Nov. ’G2 door v. d. Liefde te Ratalian werd ingeleid. Hoewel

hij van oordeel was dat de naburige negerij Tombatoe voor een pas

beginnend arbeider meer aanmoedigends had, gevoelde hij zich op zyn

standplaats toch recht gelukkig.

Hoewel deze zendel. in later dagen beweerd heeft dat opleiding in

een zend.huis min of meer linksche menschen vormde, uit de wijze

waarop hij de pen wist te voeren zou men zulks niet opmaken. Zijne

berichten, welke hij liefst ,in vrijen vorm” meedeelde en ,Tafereelen

uit de Mineh.” noemde, zijn uit stilistisch oogpunt beschouwd
,
inden

regel niet zonder verdienste al kunnen we ons, wat den inhoud be-

treft, best voorstellen dat het Bestuur hem wel eens herinnerd heeft

aan zijne verplichting tot journaal houden. Zoo hy zulks gedaan

heeft kon hij zeker veel onaangenaams opteekenen en vooral had

hij te kampen tegen het leven in wilden echt. In ’G3 althans noemt

hij het een , onuitsprekelijk genoegen” het huwelyk van 20 paren te

mogen inzegenen. Op den bloei der scholen legde hij zich toe, hield,

wegens eene holl. spraakkunst voor Maleiers was hij door de Reg.

bekroond^), twee jaar lang geregeld des voorm. school om Holl.,

waarop de bevolking zeer gesteld bleek
,
te onderwijzen, richtte enkele

scholen op, trachtte de meesters door geregelde bijeenkomsten tot

betere vervulling hunner taak op te leiden en was er niet onver-

schillig voor dat te Tonsawang door den dood van den Hoekoem-

bèsar, die zijn tegenstander was, de zaken een gunstigen keer namen.

Ten gevolge van eene toespraak welke door hem bij het graf van

dezen man gehouden was kwam hij hier echter in opspraak.

1) J. N. WiERSMA gcb. te Aruin, landbouwer, werd 22 jaar oud in '56 in het

Zend.huis opgenomen. Ofschoon reeds in Jan. ’Gl zijne uitzending naar de Mineh.

bepaald was, werd dit besluit wegens door hem veroorzaakte beletselen ingetrokken

maar nog datzelfde jaar hernieuwd, zoodat hij 23 Nov. ’6l scheep ging. E. A. ’56

p. 58; ’Cl p. 15, 68, 91 , 115, 158, 209. Mcdcd. X p. 1.

") In ’64 begon de lieg. te gemoet te komen aan den wenseh veler inl. die de

Ncd. taal wilden Iccrcn en loofde eene premie van / 100 uit voor elk door haar

goedgekeurd vel druks waardoor de studie van onze taal bevorderd werd. Tijdschr.

V. Ned. Ind. '64 11 p. 247.

Te Sumanpüuw wist de meester geen antwoord te geven op de vraag uit het

leesboekje: „Waar is de zon als de lucht betrokken is”? en een ander die eene

toespraak van 10 min. zou houden nam in dien tijd 40 keer de toevlucht tot het

„geliefde broeders en zusters." J. N. Wiersma. Ervaringen gedurende mijn twaalf-

jarig zend.leven. Kott. '76 p. 11, 117.
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Reeds in het , Orgaan” der Ned. Z. Vereen, van Febr. ’G5 was.

verzekerd dat hij behoorde tot de ,voorstanders van de zoogen. Mod,

Theol.” en dewijl ook een weekblad dit had overgenomen achtte de

Dir. zich verplicht er in de Kerk. Cour. van 25 Febr. tegen te moeten

opkomen. In het „Orgaan” van Apr. werd tot staving der beschuldi-

ging aangevoerd het door Wiersma bij bovengenoemd graf gespro-

kene, ’t welk neerkwam op de ontkenning van eene vergelding na

den dood, ja misschien, op die van een toekomstig leven.

Het Best. inziende dat wat uit die lijkrede was meegedeeld be-

zijden de waarheid was, plaatste het stuk „De Hoekoem-bésar van

Tonsawang” in zijn geheel in Meded. IX en stelde afdrukken ver-

krijgbaar. Het „Orgaan” erkende nu dat des zendel. denkwijze niet van

dien aard bleek te zijn „dat hij niet gelooven zou aan eene opstan-

ding der dooden, noch aan een persoonlijken God, noch aan de on-

sterfelijkheid der ziel”, maar had toch allerlei aanmerkingen -over de

wijze waarop hij den kranke behandeld had.

Natuurlijk bedankte Wiersma Bestuurders „voor de welwillende

wijze” waarop zij zich over hem in het openbaar hadden uitgelaten,

en verzekerde dat hij „den Christus der Ev.” meer dan iemand in

zijne prediking op den voorgrond stelde, terwijl hij zich ten bewijze

daarvan op een ingezonden Vraagboekje beriep. Dit belette echter

niet dat men, al vond Ds. Hugeniioltz hieruit aanleiding om als lid

van het Hoofdbest. te bedanken, in Jan. ’67 besloot met hem in

corresp. te treden opdat blijken mocht „of hij met het oog op de

grondslagen van ons Gen. on?e zendel. al of niet kan blijven.” Ter

Jaarverg. beschouwde men de door hern verstrekte inlichtingen als

voldoende doch aangezien de corresp. werd voortgezet rezen er zulke

„ernstige bedenkingen omtrent zijn denkwijs” dat men in Oct. ’68

goed vond hem eene verklaring ter onderteekening voor te leggen

opdat hij, met het oog op de grondbep. des Gen. zou betuigen: „in

gemoede en met een goed geweten als zendel. van het N. Z. Gen. te

kunnen en te willen werkzaam blijven.” De zendel. teekende haar en

zonder een enkele letter schrifts ter begeleiding, kwam zij in Juli’GO

ter tafel zoodat men hem 3 Aug. daarover „bevreemding en droef-

heid” te kennen gaf en o. m. schreef: „dat het Gen. zich noch op

kerkelijk noch op wijsgeerig standpunt heeft geplaatst; dat het eene

eenvoudige Ev. verkondiging verlangt, waarvan de Christus Gods

zooals Hij in de H. Schriften wordt verkondigd, het begin en het

einde, de grondslag en het toppunt is.”

In de meening dat zekere volzin over verdeeldheid, in een brief
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aan de Conf. in Oct. ’69 geschreven, op hem persoonlyk zag, meldde

WiERSMA het Best. dat hij op zekere voorwaarden, o. a. eene jaarl.

subsidie van ƒ 300, zijn ontslag zou willen aannemen, iets waarin

men hier, dewijl die zinsnede geenszins met het oog op hem alleen

was geschreven, meende niet te moeten treden. Wiersma die zich met

dat besluit ingenomen betoonde was zulks in ’71 minder met een los

plan hem als leeraar aan de Onderw.kweekschool te Tanawangko te

plaatsen, omdat er, zoowel bjj Grfl. als bij hem, tegen samenwerken

bedenkingen bestonden. Toen men hem, die door zijne godsd. richting

in het kader der minehassische zendel. maar nioeilyk paste en die

zich bovendien, door zoowel zendel. als inl. tegen verschillende ambten,

te verdedigen onaangenaam gemaakt had, in ’71 voor Gorontalo be-

noemde om daar een nieuw arbeidsveld te openen, weigerde hij die

benoeming op te volgen.

Het dilemma: „naar Gorontalo of ontslag” wilde men hier ongaarne

stellen en gaf hem dus gelegenheid in Apr. ’73 een pleidooi tegen

die verplaatsing in te zenden, ’t welke by het Hoofdbest. overgebracht

in Oct. d. a. v. buiten behandeling kon blijven want de zendel. die

pas zijne tweede vrouw verloren had, verzocht een tweejarig verlof.

Men stond zulks toe onder behoud van trakt. en 27 Juli ’74 werd

hij hier ontvangen en wees men hem op de moeilijkheden welke ont-

staan zouden als hij zich „bij deze of gene rigting in de Ned. kerk

aansloot.”

Hoewel hij beloofde voorzichtig te zullen zijn hield hy op de verg.

van mod. pred. in Apr. ’75 te Amst. eene toespraak welke volgens

de verslagen van dien aard was geweest dat men hem nog vóór het

einde der mnd moest verzoeken, waartoe hij ook bereid was, per

advert. te verklaren: dat hij „daar uitsluitend met het doel heeft ge-

sproken om de zend. ook in dien kring aan te bevelen” en dat zijne

woorden onnauwkeurig waren weergegeven.

Dit misverstand was pas opgehelderd of een ander moest uit den

weg geruimd, want toen in „het Vaderland” de Gen. scholen waren

aangevallen en Wiersma daartegen een stuk in de N. Rott. Cour.

geplaatst had, werd dit buiten zijn toedoen in een semarangsch blad

overgenomen. Scheen de Reg. geneigd des schrijvers acte van verblijf

in de Mineh. in te trekken. Bestuurders wezen den Min. van kol.

er op, dat, al hadden „sommige zaken anders en misschien beter

kunnen gezegd worden”, het Gen. zijne zendel. niet kon verbieden

„belemmeringen welke zij bij hun nuttigen arbeid ondervinden open-

baar te maken”, en voorts, dat de publicatie in Indië niet ten laste
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van hun zendel. kwam en dat deze, nog hier zijnde, ,zich zeer ver-

eerd zal gevoelen persoonlijk door Z. Ex. gehoord te worden.” Of

hem die eer tebeurt is gevallen vóór hij, na weder gehuwd te zijn,

vertrok, kunnen we niet melden maar wel dat hij 10 Apr. ’76 zeer

hartelijk door zijne gem. ontvangen werd.

Dewijl hij hier in wel 100 gem. was opgetreden om eenig denk-

beeld van het werk eens zendel. te geven, voldeed hij aan veler

wensch, door, vóór hij vertrok, het gesprokene voor de pers gereed

te maken onder den titel : Ervaringen gedurende mijn twaalfjarig Zen-

dingsleven (Rott. 1876). Van dit boekske, door een voorstander der

moderne richting bij het publiek ingeleid
,
werd in eene aankondiging

in „de Gids” (’78 I p. 611) gezegd: dat het „een waardige plaats in-

neemt onder de beste opstellen van Ned. Zendel.” Zeker, het heeft

een onderhoudenden en leerrijken inhoud, maar toch zal ieder het

onvoldaan uit de hand leggen, die, al erkent hij ook het betrekkelijk

recht van de door den schrijver voorgestane „paedagogische zend.-

methode”, van meening is, dat, hoe hoog opvoeding den mensch ook

verheffen kan, zij toch onmachtig bleek hem op te beuren tot God

in den hemel.

Over het werk van Wiersma kunnen we weinig meer melden. In

’76 had hij 13 scholen, onder welke een voor eigen rekening, waar

ruim 200 kinderen d. i. 33,5 pet. der ingeschrevenen, opkwamen,

terwijl er in dat jaar 216, zoo kinderen als volwassenen gedoopt

werden, 15 lidmaten werden aangenomen en 54 huw. ingezegend. De

bevolking van zijn werkkring, nog voor geen ’/g gekerstend, achtte

hij niet rijp om aan de Ind. kerk overgedragen te worden en liever

dan naar den wensch van het Best., zich voor het hulppredikerschap

op te geven, wilde hij eene poging wagen om zelf in zijne bezoldi-

ging te voorzien. Dewijl zijne houding de zoo gewenschte overdracht

der gemeenten in de Minehassa in den weg stond
,

besloot men

in Oct. ’78 hem formeel aan te schrijven zich voor die betrekking

op te geven en toen hij zulks met eene „stellige weigering” be-

antwoordde herhaalde men die opdracht met bijvoeging „dat de

gevolgen van verdere weigering geheel voor zijne rekening komen.”

Nog had WiEBsiiA bezwaar, waarop men hem in Dec. ’79
,
om

het niet tot het uiterste te laten komen
,
nogmaals schreef. Toen deze

brief in de E. A opgenomen was verhieven zich enkele stemmen o.a.

van de Afd. Leiden, begeerende dat men hem zoo hij zendeling bij

het Gen. blijven wilde, een anderen werkkring zou aanwijzen, waarop

Wiersma, antwoordde: dien te willen aanvaarden zoo hij de „volle sym-



3G2

pathie” v. h. Bestuur genoot. Kon men hem geen anderen werkkring

geven, hij zou requestreeren ,onadat het niet anders kan.” Men meldde

hem, aan geen nieuwe zending te kunnen denken vóór de Mineh.

was overgedragen en verzocht hem dus zich binnen eene maand na

ontvangst bij de Reg. op te geven. Ofschoon er nu nog weer een

kink in de kabel kwam omdat de Reg. ontevreden was over een art.

in ,de Hervorming” waarin door Wierssu aanmerkingen gemaakt

werden op de manier waarop zij hare scholen bevolkte, toch volgde

eindelyk de benoeming tot hulppred. en 17 Juli ’8l trad hij als

zoodanig in het ,ressort” Ratahan op.

We kunnen hier van dezen zendeling afscheid nemen, doch melden

nog dat, al meende hij ook aan zijne „veranderde positie verplicht

te zijn voortaan te zwijgen”, hij toch weer naar de pen greep als

er in zijne omgeving iets plaats had wat hem onrecht leek. Een art.

in „de Ind. Gids” van ’83 had ten gevolge dat hij naar Waaij ver-

plaatst werd, doch daar hij, ook om gezondheidsredenen, liever niet

naar Amboina ging, vroeg en ontving hij eerst verlof en Oct. ’86

eervol ontslag. Nog in diezelfde mnd werd hij te Hypolitushoef

onder de pred. der Doopsgezinden opgenomen en richtte daar eene

Afd. van het Ned. Z. Gen. op ').

Het en laatste station door de zorg van het Gen. in de

Mineh. gesticht was het in het Noorden gelegen Tnlaioaün, op het

grondgebied van Tonsea, een kleine 3 uur van Menado. Wat de lig-

ging aangaat is deze plaats een der schoonste van de Mineh. en kon

Gkfl. „het uiterlijk dezer negerij niet prijzen” en moest de eerste

zeiidel. die er zich vestigde opmerken : dat de varkens er „in den

letterlijken zin” het bestuur hadden, toch kon zij bogen op een

zeer gezonde lucht terwijl een breede bergstroom er zich als eene

slang omheen kronkelde. Dewijl er ook nog echte slangen rond-

>) E. A. ’C2 p. 255; ’C3 p. 305, 493; ’G4 p. 2G5, 275; ’G5 p. 33, 41 , 241; 'G7 p.

7 , 170, 255; ’C8 p. 155; 'C9 p. 43; ’70 p. 49, 141; ’71 p. 150, 1G3, 177, 179, 183;

’72 p. 1G2; ':S p. 219, 22G; '74 p. 155 , 157; '75 p. 25, 184, 187; '7G p. 17G, 179,

183; '78 p. 153; '79 p. 15, 45, 13G, 143, 203, 20G ;
'80 p. 3, 11, 35, 59, 105; '81

p. 23, 141; '82 p. 89; '85 p. 4G; '87 p. 29. Mnclber. '34 p 98; 'G3 p. 170; 'G4 p.

39, 41; '7G p. 30; '79 p. 2G. Gufl. Miiiah. 11 p. 59. Wiersma, Erv. eiiz. p. 10,

14, 18G, 244. Meeled. IX p. 137; X p. 1; XII p. 147; XXI 24 1 , 249; XXVllI p.

277 ;
XXIX p. 229. Tijdsclir. v. N. Ind. '70 I p. 252, 259. Wag. Wcekbl. '82 no.

495. De Ilervoiming 21 Jan. '82; Kerk. Cour. '84 no. 8. v. Ali’iien N. Kerk.

llandb. '89 p. 302.
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kropen en slopen was het gevaarlijk daar te werken
,
maar Hartig

van Kema liet zich door booze geruchten niet afschrikken er nu en dan

heen te gaan. In Apr. ’50 had hij te Mapangit ,een aangenaam,

breedvoerig onderhoud” met een 20 doopcand. en zoowel daar als te

Talawaan werd in het volgend jaar eene gem. gesticht terwijl Line-

MANN 4 jaar later te Tetej hetzelfde deed.

Toen ten jare ’57 in Tonsea de groote opwekking plaats greep

kwam ook hier onder de Bantikkers meer belangstelling, doch daar

zij gevoed noch behoorlijk geleid werd liet ze zóo weinig na dat een

jaar of 6 later de meester van Talawaan gerust zeggen kon: ,zij zijn

daar bij mij nog foeroe, foeroe! (wild).”

Gelukkig kwam ook hier in ’G4 een van de ,vele jagers” (Jer. IG : IG)

tot wie de Heer ook onder de Nieuwe bedeeling zendt om zijn volk

te vergaderen, en in den morgen van 2G Aug. ’G4 maakte M. van

DER Wal '), Mrt te voren in de Mineh. gekomen, zich te Menado

op daar den arbeid onder 2000 Christenen en half zooveel heid. te

aanvaarden.

Door de als groote kinderen zich aanstellende bevolking werd hij

recht hartelijk ontvangen maar over de belangstelling in zijn werk

kon hij niet roemen. Toen hij 25 Sept. zijn intreepreek hield waren

in het in een allerjammerlijksten staat verkeerend kerkgebouw, be-

halve een aantal vrouwen slechts een paar mannen aanwezig terwijl

het Hoofd, ofschoon gedoopt, met zijn huisgezin mede afwezig was.

Ook de school met 24 in plaats van ruim 100 kinderen die er komen

konden, maakte een slechten indruk en of het op de 7 overige beter

was kunnen we niet zeggen. De red. der Mndber. heeft niet goedge-

vonden daaromtrent iets uit de verslagen op te nemen ofschoon

wij voor ons, daarvoor wel hadden willen missen het verhaal van de

vangst eener patolaslang welke 4 flesschen vet opleverde en welker

huid nog in het museum te Rott. kan bewonderd worden. Van der

Wal die in den kontroleur te Tonsea een medewerkend man vond,

kampte wakker tegen allerlei bijgeloof, beproefde door aan zijn

moerids en ouderwijzers teekenles te geven tot hun vorming bij te

dragen en wijdde, begin ’GG, te Paslaten eene nieuwe kerk in. Of

hij ook op zijne standplaats en nog elders eene dergelijke plechtigheid

mocht verrichten durven we niet verzekeren, maar wel dat het maar

') M. VAN DER Wal van Dordrecht, rverd in '58, 23 jaar oud, in het Z.huis op-

genomen, cn scheepte zich 14 Oct. ’C3 in. E. A. '58 p. 114; '63 p. 371 , 400.

Mndber. '63 p. 175.
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goed was dat hij, gelijk wel noodig zon geweest zijn, geen huis voor

zich gebouwd had. Hij toch was maar voorloopig voor de Mineh. be-

stemd, en toen in Dec. ’6t door het overlijden van Goudswaard eene

plaats aan de school te Bonthain open kwam dacht men aanstonds

aan v. d. Wal, die, zoo hij zich slechts aan een onderw. examen wilde

onderwerpen
,
daarvoor de meest geschikte was. Toen deze

,
hoe gaarne

hjj ook zendel. wilde blijven, berichtte hier niets tegen te hebben

vermoedde hij zeker niet dat hij van Nederland uit en niet als onderw.

de reis naar Bonthain zou ondernemen. Wegens ongesteldheid zijner

vrouw voor welke hij in Indië geen afdoende hulp vinden kon,

kwam hij, het verlof niet kunnende afwachten. Juli ’67 herwaarts en

dewijl de H. Comm. juist toen eene oproeping voor een zendel. leeraar

te Bonthain plaatste, werd hij als zoodanig benoemd. Omdat hij ge-

heel op eigen kosten gekomen was en men in aanmerking nam dat

hij ,door den nood sterk gedrongen was om zijn post te verlaten”

besloot men in eens met hem af Ie rekenen door, met inbegrip van

enkele ingekoraen giften, ƒ 2000 te betalen. In Dec. ’G8 vertrok hij

naar zijn nieuwen werkkring, kwam daar in Juli des volgenden jaars

aan, doch werd, in Sept. ’78, dewyl zijne gezondheid toen een verlof

herwaarts noodig gemaakt had, nogmaals door het Best. ontvangen.

Wat den voormaligen werkkring Talawaan betreft, bijna 3 jaar door

een eigen zendel. bediend, vooral de genabuurde zendel. Tendeloo en

Schippers namen daarvoor de zorg op zich, en bij de overdracht der

gem. in de Mineh kwam hij eerst onder het ressort Ajermadidi, later

onder Maoembi ').

12. Algemeene iiiricliliiigen.

HOOFDSTUK VHI.

DE kweekschool VOOR ONDERWIJZERS.

Nu verhaald is welke Zendingsposten in de Mineh. werden gesticht,

door wien ze bediend zijn en tot welke ontwikkeling ze geraakten

') E. A. ’51 p. 28; ’C5 p. 26, 32, 207; ’CG p. 20, 111; ’67p. 74, 102, 163, 249,

28.5; ’G8 p. 51 , 132, 163; ’70 p. 42; ’78 p. 110. Mndber. ’51 p. 163; ’59 p. 100;

’64 p. 121; '65 p. 75; '66 p. 3, 117, 144; '69 p. 26. Veisl. '67 p. 26. Meded. XII

p. 153, 186; XXX p. 99. Grfl. Minali. II p. 255.
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is het grootste deel van de geschied, der Zending daar, behandeld,

maar nog moet in min of meer breede trekken de aandacht gevestigd

niet slechts op het onderwijs maar ook op veel en velerlei ’t welk met

die zending in verhand stond en waarvan haar bloei voor een groot

deel afhankelijk was. We gaan daartoe in deze 2*^® onderafd. over en

spreken het eerst over: de Kweekschool voor onderwijzers.

Gelijk bekend is staat de zending met de school in nauw verhand.

Dient bij den aanvang eener zending de school slechts om met het

volk in aanraking te komen, allengs wordt zij voertuig voor het Ev.

om tot gemeentevorming te komen, terwijl, is eenmaal dat doel be-

reikt, de instandhouding en de ophouw der gem. het voortbestaan

der school eischen. In de Mineh. had het Gen. op het punt van school-

stichting een ruim veld. Wel had, om niet verder terug te gaan, in

’35 het Gouv. op hoofdplaatsen 11 scholen, maar wat gaf dit onder

die zoo verspreid wonende 95,000 menschen. In ’49 kwamen door de

zorg van den res. van Olphen, natuurlijk zonder er de zendel. ook

maar in te kennen, ruim 20 negeryscholen tot stand, die even als

de Gouv. scholen godsdienstloos zouden zijn. Dewijl deze zoowel door

niet-geregeld toezicht als door slecht betalen van de onderwijzers

veel te wenschen overlieten en allengs verliepen ’)? bleef er, ook voor

de maatsch. ontwikkeling van den inl., een ruim arbeidsveld over.
-

Uit hetgeen we van de eerste zendel. des Gen. verhaalden blijkt

met hoeveel toewijding zij zich aan de school gelegen lieten liggen

en welke opofferingen zij er zich voor getroost hebben, zoodat er in

’35 reeds 22 Gen.scholen bestonden, welk getal in ’50 tot 80 klom.

-Van de 1C390 ingeschreven leerl. kwamen er toen 6291 geregeld op,

zoodat er een kleine 40 pet. schoolverzuim was. Hoe meer stations er

kwamen hoe meer het getal scholen toenam en, om nog een jaartal

te noemen, in ’60 waren er 108 met 13015 ingeschreven en 7033

opkomende kinderen, zoodat het schoolverzuim 46 pet. bedroeg. Ruim
werden de onderwijzers, tevens voorgangers in de gem., niet bezol-

digd, ƒ 40—120 ’s jaars, waarbij dan de gemeenteleden maande-

lijks een paar gantangs rijst ieder ter waarde van een gld, voegden.

Toch eischte de post ,scholen” voor de Mineh. sedert ’42, per jaar

ƒ 2500 welk cijfer allengs klom zoodat het in ’5S met 131 scholen
,
tot

f 6200 steeg en jaren lang daarop staan bleef.

Scholen oprichten is op zich zelf zoo moeilijk niet, maar onder-

0 Hoe Louweuier in ’79 voor die arme negerijmeesters opkwam zie men uit

zijn „Een sliefmoederlijk deel” in Meded. XXIV p- 33.
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wijzers te krijgen ook maar eenigszins voor hunne taak berekend,

ging niet gemakkelijk. Wel kwamen er enkelen uit de kweekschool

op Amboina en onder deze waren ook wel goede, men denke aan

IIenanüssa, maar over het geheel had de Ambonnees weinig lust van

huis te gaan en scheen men in de Mineh. ook minder op hem gesteld.

Toen Hermann in ’42 Roskott om een onderwijzer wilde vragen die

vooral als catechiseermeester dienst zou doen, werd hem zulks door

zijn collegas ontraden en de proef in ’45 met Risakotta genomen

viel niet best uit. Nu zond men wel jongelingen uit de Mineh. naar

de amb. kweekschool, maar dat schijnt meer op verlangen des Be-

stuurs dan uit eigen beweging geschied te zijn, en gaf dus niet veel.

Geen wonder, dat, waar de amb. kweekschool toch op verre na niet

in de behoefte kon voorzien de zendel. er zich van den aanvang

hunner vestiging in de Mineh. af, op toelegden uit hunne moerids

de meest geschikten tot meesters op te leiden. Dat dergelijke vorming

gebrekkig moest zijn behoeft geen betoog, en toen de Inspector in

’47 te Langowau eene conf. met de zendel. hield, werd de oprichting

eener eigen kweekschool zoo niet noodzakelijk dan toch wenschelyk

geacht. Men kon er echter mede wachten tot er meer zendel. waren.

Op de Conf. in Mrt ’48 gehouden achtten de zendel. het wenschc-

lijk dat zich te Sonder een br. zou vestigen „bekwaam en geschikt

om eene Kweekschool te besturen.” Als ieder zijne kweekel. de eerste

opleiding gaf en ze dan nog één jaar derwaarts zond, zou zulk eene

inrichting, meenden z'u, weinig kosten en evengoed aan het doel be-

antwoorden als die te Ambon.

Op dat denkbeeld, door den terug gekeerden Inspector zeker aan-

bevolen, gingen Bestuurders dan ook in, en 12 Febr. ’51 werd een

schrijven aan de Conf. gericht, zoo over het onderwijs zelf als over

de middelen om het te verbeteren, en men vroeg o.a. of dit laatste

ook zou kunnen geschieden, „door het oprigten eener goede kweek-

school voor iul. onderwijzers.” Deze brief had, nadat een plan van

Grfl. om te Buitenzorg (Java) eene centraal-kweekschool te stichten

verworpen was, ten gevolge dat aan dezen zendel. werd opgedragen

een bezoekreis te doen en over zijne bevinding verslag uit te brengen,

welk stuk in het laatst van ’54, na door de Conf. goedgekeurd te

zijn, hier inkwam. Dewijl het 3 jaar later in Meded. I p. 138 werd

opgenomen, kan ieder nagaan hoe het te dier tyde met het onderwys

in de Mineh. gesteld was. Een bepaald antwoord op de vraag aan-

gaande eene kweekschool is er niet in te vinden. Bestuurders, heet

het, waren door dit Verslag in staat te beoordeelen „wat er nog ge-
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daan kan worden”, en ’t heeft allen schijn dat, bij nader inzien
,
ieder

maar liefst zelf zijn meesters bleef opleiden. Eenigejaren later spreekt

zekere Comm. dan ook over „den minderen bijval dien onze zendel.

over het algemeen indertijd aan de daarstelling dezer kweekschool

hebben laten blijken” en de zendel. Gkfl. te Sonder, door wien zij

daar in ’51 werd opgericht, heeft van dien „minderen bijval” wel wat

gemerkt. „Tk vond, zoo schreef hij, mij belemmerd in mijn werk en

moest mij tevreden stellen met 4 leerl.” Of hij er te Sonder wel ooit

meer zou gekregen hebben is aan gegronden twijfel onderhevig, want

door herhaald uitbrekende ziekten kwam die plaats in zulk een slechten

reuk dat het den leerl. was „of zij een boozen geest gezien hadden.”

Gelukkig werd dit spooksel te Tanawangko, werwaarts Grfl. zich in

Sept. ’54 met de kweekschool verplaatste, niet opgemerkt, want ver-

scheidene collegas zonden hem leerl. en een uitvoerig verslag in ’55

door hem uitgebracht en in Meded. III opgenomen, stelt ons in staat

na te gaan wat hij deed niet slechts om zijne leerl. tot goede meesters

maar ook tot geschikte voorgangers der gem. op te leiden. Lezen,

schrijven, rekenen en zingen waren voor het eerste hoofdzaak
,
terwijl

aan Mal. ’t welk „op de scholen niet of zeer weinig in aanmerking”

kwam, luttel tijd besteed werd. Aan onderwijs in de Nederl. taal

werd toen nog niet gedaan, en heeft het Bestuur dit in ’61 mede

wenschelijk geacht ja er zelfs bij de Reg. een voorstel over inge-

diend, men moest dit leervak laten varen want in ’G4 verklaarden

zoowel de Min. v. Kol. als de hooge reg. personen in Indië zich er

tegen ’). Ook aan prakt, oefening liet Grfl. het op de school zyner

hoofdplaats en eene in de buurt, niet ontbreken, en als wij verder

vernemen dat hij het werktuigelijk arbeiden zooveel mogelijk te keer

ging en bij de vorming tot voorgangers op 7 vakken van onderwijs

den nadruk legt, dan kunnen we tevreden zijn ook omdat als eerste

vereischte in een voorganger gesteld werd; „godsdienstige zin.”

Een kind, heeft eens iemand gezegd, kan een paard naar het water

leiden maar geen 100 menschen kunnen het dwingen tot drinken,

en zoo we dit op menschen overbrengen dan zeggen wij het Grfl na:

„wij kunnen het werk des harten niet naar onzen wil dwingen.” Toch

komt het ons voor dat de middelen van welke hij gebruik wil maken
om tot goJsd. zin „op te leiden” nog al van verstandelyken aard

*) In ’71 besloot de Eeg. op haar kwecbscliool de Nederl. taal te doen loeren

j

*t scheen echter te moeilijk en in "85 werd het besluit ingetrokken. Zitting der

Tweede kamer van 17 Nov. "80. Verg. Meded. II p. 171; III p. lO.
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waren
,
want van gebed met en voor de kweekel.

,
al zal het wel niet

ontbroken hebben
,
vinden we geen gewag gemaakt.

De te Tanawangko heropende kweekschool die al aanstonds 12 leerl.

telde nam zoo toe dat het gebouw, waarvan men in deel III der

Meded. een afbeeldsel vindt, te klein werd, en na ruggespraak met

de andere br. was hij in ’58 maar met den bouw van een ander

lokaal begonnen in het vertrouwen dat het Gouv.
,
immers de res.

Janssen (1853
—

’59) was een groot bevorderaar van het onderwijs,

wel eene tegemoetkoming van ƒ 1000 en bovendien een jaarl. toelage

van ƒ 500 zou verstrekken. Dewijl men hier onafhankelijk van de

Reg. wilde blijven, gaf men hem in Aug ’58 te kennen ,dat hij

onder geenerlei omstandigheden zich om geldelijke hulp tot de Reg.

wende” terwijl men de ƒ 1000 voor den bouw uit de kas gaf. De

f 700 voor de school uitgetrokken bleken reeds in ’57 ontoereikend

en 2 jaar later toen het getal kweekel. op 20 werd bepaald, kwam er

ƒ 1200 op de begrooting. Begrijpelijk is het dat Grfl. thans de

kweekschool ,zijn levensdoel en beste krachten ten volle waardig”

achtte en er mee ingenomen was dat de res. Bosscher hem in ’60

voorstelde het getal zyner kweekel. te verdubbelen opdat de Reg. die

toch haar scholen wel eens vermeerderen zou, bij hem onderwijzers

kon krijgen. Welke bezwaren men hier daartegen had behoeven we

niet op te geven, maar toen Grfl. in ’61 op uitbreiding tot 30 ja tot

40 kweekel. aandrong en zich beriep op het deugdelijk gehalte van

wel de helft der 40 reeds door hem geleverde meesters (Meded. VI

p. 318), begreep men ernstig over uitbreiding te moeten denken. Voor

men echter groote onkosten ging maken meende men de aandacht te

moeten bepalen bij de houding welke de Reg. sedert enkele jaren

ten aanzien van het Gen. onderwijs in de Mineh. had aangenomen.

Welwillend kon deze niet genoemd worden en reeds in Juli ’58

had het Bestuur een schrijven aan den Min. v. kol. moeten zenden

waarin geklaagd werd over bezwaren die betrekking hadden op de

onderwijzers, wien men allerlei kleine voordeelen ontnomen had; op

de schoolgebouwen die in vele gein. ontbraken of slecht waren, op

voorschriften omtrent het onderwijs die belemmerend waren. Dit be-

zwaarschrift door den Min. in handen gesteld van res. Janssen, had

ten gevolge dat 1 Mrt ’59 hier een stuk inkwam bekend onder den

naam van „komraissoriaal van den heer Janssen”, waarvan afschrift

werd genomen, en dat, met een art. uit de Rott. Cour. van 29 Apr.

’63, waarin Reg.voorstellen omtrent het ond. in de O. Ind. bezittingen

besproken werden, tot voorwerp van ernstige beraadslaging werd
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gemaakt. De uitkomst was dat door het Gen. 20 Juli ’63 aan den

Min. het tweeledig voorstel gedaan werd; öf, al de scholen in de

Mineh. onder het bestuur des Gen. brengen, met toekenning eener

jaarl. toelage; öf, al de scholen van het Gen. aan het Gouv. over

dragen, onder voorwaarde dat de meesters op de Gen. kweekschool

gevormd, de zendel. met toezicht belast, en de leervakken niet ver-

minderd zouden worden door de Bijb. geschied, uit te monsteren.

Natuurlijk kon de Reg. toezicht op de scholen hebben, gelijk zij

zulks hier te lande over de bijzondere scholen uitoefende.

Dit voorstel zond de Min. naar den G-G. maar het eene jaar ging

na het andere voorbij en, hoewel men herhaald om antwoord ver-

zocht, men hoorde van niets. Op de scholen had dit hardnekkig zwij-

gen een nadeeligen invloed, want de trakt. der meesters, er werd nu

f 6500 aan besteed, moesten noodzakelijk verhoogd worden, ja zelfs

de beslissing over een pensioen van ƒ 2 per mnd. voor een ouden

meester, bleef er in ’68 op wachten. Wat de kweekschool betreft,

Grfl.
,
na hier een bezoek gebracht te hebben, opende haar weder

in Febr. ’65, lapte de gebouwen ten koste van ƒ 500 en de tijdelijke

gezondheid van vrij wat leerl. een weinig op, doch werd eer het jaar

ten einde was zoo moedeloos over allerlei getob dat hij aanried de

kweekschool maar aan het Gouv. over te geven. Hij zond later breede

voorstellen tot reorganisatie in die vrij wat geld zouden kosten

,

hoopte dat de Res. hem eens eene goede school benevens een woon-

huis zou bouwen maar — by alles werd hij gepaaid met een: we

moeten afwachten wat het Gouv. antwoorden zal.

In Juli ’69 werd hij wanhopig ,door de onzekerheid waarin het

gouv. de zaak van het onderwijs in de Minah. laat” zoodat hij over

werkstaking begon te denken, üf het hier in Sept. van dat jaar ge-

nomen besluit om het getal kweekel. tot 10 terug te brengen hem
zóo prikkelde dat hij nog eene laatste poging wilde wagen, onder-

stellen wij slechts, maar zeker is: eer het jaar ten einde was diende

hij plannen in om 40 leerl. op te leiden, de onderwijskrachten met

een tweeden hulponderw. en wel voor het Holl. te versterken en de

gebouwen flink te herstellen. Het benoodigde geld zou hij hier en in

Indië trachten te verzamelen, terwijl een aan te leggen koffietuin

naar zijne meening reeds in het 3^^® en 4^^® jaar de helft van het loo-

pende onderhoud zou opleveren ’). Het Best. begreep in Juli ’70 dat

9 Bij het aanleggen van dien koffie- en notentuin, waartoe hij in ’75 op een paar

uur afstand van zijne woonplaats een stuk land in erfpacht nam dat hij Karapatan

fgenootschap) noemde, ging Grfl. van het denkbeeld uit de zending zooveel mogc-

KRL'IJF, Geschied. AW. Z. Gen. 24
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het ,Grfl. zooveel mogelijk behoort te steunen”, stond hem alvast

ƒ 2000 toe om hout te koopen en benoemde een comm. om uit zyne

voorstellen bij het Hoofdbest. aan te bevelen wat haar goed voor-

kwam. Terwijl deze comm. aan haar rapp. werkte kwam eindelijk 21

Sept. ’70 een antwoord in op het Juli ’63 ingediende voorstel, doch

„zonder eenige vermelding van beweegredenen” werd er afwijzend op

beschikt. Zoo wist men dan nu na 7 jaar wachtens waaraan men zich

te houden had doch wel verre van zich daardoor te laten ontmoe-

digen ging men wakker voorwaarts. Het rapp. op Grfl’s. voorstellen

12 Jan. ’71 uitgebracht, had ten gevolge dat in de eerste afl. der

Meded. voor ’71 een stuk verscheen door alle leden des Bestuurs ge-

teekend waarin men den nood der 117 scholen en die van de kweek-

school „Aan diegenen onder het Ned. volk, die belang stellen in de

bevolking van een merkwaardig deel onzer O. Tnd. bezittingen” op

het hart bond, terwijl in nummer 4 der Mndber. van dat jaar de

vraag: „Wat zal er worden van de scholen in de Minah. ?” zóo werd

beantwoord dat ieder zien kon hoe krachtig hulp moest worden ver-

leend zouden ze niet te gronde gaan. Dank zij mede de aanbevelingen

van den oud-res. van Menado Happé en van Dr. W. Boscu voorz. van

de „Maatsch. tot Nut van den Javaan”, werden eer ’71 ten einde liep

niet alleen de ƒ 8000 voor den verderen bouw der kweekschool in

rentelooze aand. gevonden, maar waren ook ƒ 1G623*), onder welke

ongeveer ƒ 650 aan jaarl. inschrijvingen, ontvangen. Dat deze som

niet toereikend was, om, zooals men hoopte, jaarlijks aan de kweek-

school ƒ 7000 in plaats van ƒ 2020, en aan de scholen, het trakt. op

f 120 per meester berekend, ƒ 15000 in plaats van f 6200 te koste

te leggen, spreekt van zelf, maar de renten plus de bijdragen leverden

toch jaarlijks ongeveer f 1400 op die, als „Fonds voor de kweekschool

en scholen in de Minah.” afzonderlijk geadministreerd, toch konden

dienen om aanvankelijk de trakt. der meesters te verhoogen en later,

zoo het Fonds toenam
,
er de kosten der scholen geheel uit te bestrij-

lijk in eigen behoefte te laten voorzien. Er werden een 20,000 boomen geplant doch

het voordeel bleek negatief. Nadat het eigendomsrecht des Gen. daarop bij not. acte

in Febr. ’83 erkend was, werd C. L. Weoer, een oud-kweckel. van het Gen., als

opzichter aangesteld. In ’89 b.v. bracht hij /' 735 op en werd dat jaar na vruchteloos

voor / 5000 te koop geboden te zijn voor ƒ 3C0 verhuurd. Weher overleed in Sept.

’90 en uit diens boedel ontving men ƒ 153. E. A. ’70 p. 21; ’74 p. 16; ’75 p. 203,

208; ’76 p. 27, 42; ’77 p. 96; ’78 p. 8; ’79 p. 74; ’82 p. 21; '83 p. 7, 40, 178; '89

p. 201; '90 p. 160; '91 p. 22; '92 p. 17.

') Mndber. '72 p. 10 spreekt van ruim 13000 gld., dat van '74 p. 21 van 14000.
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den. Toch sloeg men om dit laatste te bereiken niet aanstonds weder

op de groote trom, want in Indië waren hinderpalen gerezen, We
wijzen onder deze nu maar niet op den eenparigen tegenstand

dien de zendel. o. a. op de Conf. van Mrt. ’71 boden tegen Wieesma’s

plaatsing aan de kweekschool als onderwijzer in ’t Holl. want dat

bezwaar was uit den weg te ruimen door, gelijk men dan ook deed,

dezen te laten waar hij was, maar op iets anders. In Sept. ’71 werd

men nl. verrast door het feit dat de Min. v. kol. aan de Staten Gen.

eene aanzienlijke som vroeg ter bestrijding van de kosten van het

inl. onderwijs in Indië en dus ook in de Mineh. Hoewel Bestuurders

wisten dat er op onderwijsgebied iets op til was en nog in ’68 om
samenwerking verzocht hadden, dat men het Gen. zóó buiten alles

zou laten mocht zeker niet worden verwacht. Tot diep in ’70 had

de Heg. op het straks vermelde antwoord laten wachten
,
en toch was

reeds bij Kon. besluit van 30 Mei ’68, dus 2 jaar vroeger, dit onder-

wijs geregeld. Met de afkondiging in Indië had men echter maar

gewacht tot ’71 (St. BI. 104). ’t Is waar, in ’72 zou alles ook in de

Mineh. nog bij het oude blijven, maar bij besluit van den G-G.
,

1

Dec, van dat jaar genomen, zouden al vast 5 kweekscholen, waaronder

eene te Tondano, geopend worden en natuurlijk verviel dan de subsidie

van f 500 welke de Gen. kweekschool sedert 5 jaar genoot voor het

opleiden van gouvern. en negerij meesters. Wat, zoo vroeg men, zou

men nu nog met een kweekschool doen, want tegen die van het

Gouv. aan welke behalve de oprichtingskosten, f 36000 per jaar zou-

den besteed worden kon men immers met de f 4380 welke men
geven kon, niet wedijveren. En wat de scholen aangaat, waarlijk, als

het Gouv. den kweekel. tot f 15 per mnd gaf, de hoofdonderw. min-

stens tot f 50 liet opklimmen en bovendien aan elke school nog ƒ290

per jaar voor schoolbehoeften enz. toelegde, dan was het te voorzien

dat de beste meesters naar de Gouv. scholen zouden overloopen. Al

stond hier nu ook tegenover dat het Gouv. een schoolgeld eischte

afdalend van f 1.00—0,10 per mnd, terwijl de armen gratis onderwijs

ontvingen, de massa des volks behoorde juist tot de klasse die 10

cent of niets betaalde en daar zij de schoolbehoeften present kregen

,

op de gratisopenstaande Gen. scholen schenen deze nog al duur te

zijn, was het te verwachten dat de meeste kinderen naar de Gouv.

school zouden gezonden worden. Best was dus de kweekschool te sluiten

en van die van het Gouv. gebruik te maken, men kon dan het daar-

door vrijgevallen geld besteden om op de 110 scholen die men voors-

hands wel zou moeten aanhouden
,
de trakt. te verhoogen. „Met alle

24*
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bescheidenheid” betuigde men den Min. v. kol. het leedwezen des

Bestuurs „over het geheel ignoreren” bij deze regeling van het Gen.

’t welk zooveel voor het onderwijs verricht had, maar dit baatte

natuurlijk weinig bij eene Reg. die door eene overeenkomst met het

Gen. den lande aanzienlijke sommen had kunnen, maar niet willen

besparen, en ook niet genegen bleek voor een volk ’t welk reeds

zulke vorderingen in beschaving gemaakt had, eene uitzondering ten

opzichte van het godsd. onderwijs te maken. Neen, de Mineh. moest

over eéne kam geschoren worden met Java, Suraatra en Borneo en

het Gen. moest maar zien hoe het er kwam.

Hoe dit zich voorstelde er te komen werd, naar het in Oct. ’71

genomen besluit, aan belangstellenden bekend gemaakt en opdat men

in ’73 alvast ƒ 7300 aan de scholen kon besteden bleef men de hulp

inroepen van allen die in de Mineh. belang stelden.

Gevolg van dit besluit was natuurlijk dat Grfl. buiten betrekking

zou komen, maar men zou den G-G. Loüdon verzoeken hem aan het

hoofd der Gouv. kweekschool te plaatsen. Hij toch zou wel een persona

grata zijn, want tot ergernis o.a. van Loüweriek had hij in het Bat.

Hand.blad ’71 no. 167 en 177 onder den titel „Een goede daad” een art.

geschreven waarin de plannen der Reg. geprezen en zelfs de plaatsen

opgegeven werden waar het best zoogenaamde neutrale scholen konden

gesticht worden. Toch viel aan Gkfl. deze benoeming niet ten deel,

ook al nam hij, die op onderwijsgebied toch genoeg bekend was,

nog wel de moeite er om te vragen. Of hij voorbijgegaan werd omdat

men met L G. v. n. Hoek, hoofdond. aan eene op te heffen school

voor zonen van inl. hoofden te Tondauo, geen weg wist, kunnen we

niet zeggen. Hoe het zij
,

deze werd tot directeur der Gouv. kweek-

school voor onderw. te Tondano, benoemd en trad Apr. ’73 als zoo-

danig op. Het besluit de eigen kweekschool op te heffen, waartegen

ook de zendel. sterk waren opgekomen, trok men inmiddels in daar

men vernam dat op die van het Gouv. van geen Christendom sprake

mocht zijn, terwijl zij buitendien te klein was om ook aan het Gen.

te kunnen leveren en de kosten van opleiding te hoog liepen.

Grfl. werd nu zeer bedrijvig. Toen hij in Jan. ’73 verlof kreeg tot

den bouw van een nieuw schoollokaal moesten de boomen het aanstonds

ontgelden en zoo zijne plannen, hier 9 Jan. ’73 ter tafel gebracht
,
aan-

genomen werden twijfelde hij niet of het zou wel beter worden. Indien

echter die verbetering ook van subsidie uit de staatskas moest afhangen
,

zou het er treurig uitzien. Aangezien het Gouv. nu voor het onderwijs zou

zorgen had men den Min. van kol. verzocht om zoolang het Goav.
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zulks niet deed, de bijzondere scholen wat te ondersteunen. In Oct.

’73 werd de begroeting voor Ned. Ind. der Tweede kamer voorgelegd

en waarlijk, er was tot dat doel ƒ 40000 uitgetrokken zoodat, ging

de post er door aan de 117 Gen. scholen in de Mineh. daarvan nog

al wat zou ten deel vallen. Wel werd geëischt dat op gesubsidieerde

scholen geen , godsdienstig” onderwijs mocht gegeven worden, doch

’t was de vraag of de Reg. bij hare oude opvatting van dat zoo ge-

vreesde element zou volharden. Den 16'*®" Oct. ’73 verzond daarom

het Gen. een Adres (Med. XVII p. 438. Mndber. ’73 p. 198) aan de

Tweede kamer, waarin o.a. gevraagd werd of een openingsgebed,

Bijb. geschied, en spreuken uit de H. Schrift als schrijfvoorbeelden

gebruikt, het onderwijs als „godsdienstig” zouden doen aanmerken?

Zoo ja, dan verzocht men der Kamer den Min. in overweging te

geven de subsidie niet afhankelijk te stellen van het geven van godsd,

onderwijs, of anders eene nauwkeurige omschrijving te geven van

hetgeen in Indië al dan niet onder zulk onderwijs te verstaan

zou zijn.

Ofschoon het lid Teding van Berkhout, men heeft er hem later

dank voor gebracht, als rapp. der „Comm. voor de verzoekschriften”

,

het zijne deed om de belemmerende voorwaarde te doen wegvallen,

zijn „ernstig woord” noch dat van enkele andere leden mocht baten.

Evenals hier te lande moest er voor gezorgd dat andersdenkenden

niet gekwetst konden worden, en hoewel met name in de Mineh.

dezelfde Christen kinderen als voorheen de school zouden blijven be-

zoeken en er dus niemand te kwetsen viel
,
toch zou het Christendom

van de school, het onderwijs moest, zoo het heet, „neutraal” zijn ')•

Wie er belang in stelt te weten hoe die neutraliteit in praktijk werd

gebracht hij leze in dl. XVII der Meded. een tweede Adres 1 Dec.

’73 door het Gen. aan de Tweede kamer gezonden. Op de lijst der

schoolboeken aan welke men op de Gouv. scholen gebonden was,

kwamen er ook enkele voor van Grfl. doch hier was alles uitgemon-

sterd wat slechts een christelijke tint had, maar voor de gedrochte-

lijke en vaak onkiesche verhalen der Moham.
,
het wordt met voor-

beelden aangetoond, was men zoo bang niet geweest. Donselaar, die

*) Mr. E. A. V. n. Litii, in zijn „Nederl. Oost-Indië”, Doesborgh ’77, koestert op

1
>. 385 twijfel: „of eene verstandige staatkunde niet medebracht, het goede dat

reeds tot stand gebracht is te helpen schragen, eerder dan een maatregel te nemen
die naar eene tegenwerking der evangelisatie zweemt en ecu der krachtigste middelen

om den Europeaan en der inl. te vcrcenigeu buitensluit.”
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de moeite had genomen dit disteltuiltje bijeentezoeken doch er zich

later over beklaagde dat men het den leden der 2*^® Kamer ter bewon-

dering had geboden, sluit zyn stuk met de kalme opmerking. , Blijk-

baar is men hierbij voor den Islam verdraagzamer dan voor het Ev.’

maar het Gen. schreef in zijn Adres; dat er uit blijkt «hoe verbeel-

ding en hart bij de schooljeugd worden vergiftigd; hoe onder den

schijn van neutraliteit met den Islam gecoqueteerd
,
het Christendom

uitgeworpen wordt; hoe, om de Moham. te believen, al wie christelijk

denkt, geërgerd wordt.”

Wat er naar aanleiding van dit stuk in Dec. ’73 ter 51®‘® en 52®‘®

zitting van de Kamer is verhandeld leze men in het Bijblad van de

St.cour.
,
maar het Gen. ’t welk nu wist dat er van de 5 ton gouds

welke de koffiekweekende Mineh jaarlijks aan Ned. opbracht geen

duit voor zijne niet-neutrale scholen zou gegeven worden, trok trots

de wel vriendelijk gegeven les «hoe wij het hadden aan te leggen om
met onze schrale inkomsten toe te komen” maar weer wissels op de

schatkist der christ. liefdadigheid. Aangezien echter veler hand als

het «dat N. Z. Gen.” gold allengs kil geworden was, richtte men,

met het doel de scholen onder een afzonderlijk comité te brengen, een

fonds op alleen voor die scholen bestemd, en met talrijke afdrukken

van het Nog eens over de scholen der Minah., uit Mndber. 74 no. 2

gewapend zou men zien — een ƒ 20000 meer inkomen te krijgen.

Natuurlijk bleven de vrouwen niet achter en in Febr. ’74 werden,

op voorgang van de Vrouwen-hulpzendinggen. van den Haag en

Zutphen waarbij zich weldra Rott. aansloot, alom in den lande

« Kwartgulden vereenigingen” opgericht die nog datzelfde jaar ƒ 3475

voor de scholen in de Mineh. bijeenbrachten.

Door dit alles aangemoedigd besloot men ter Jaarverg. van ’75 uit-

voering te geven aan het reeds in ’72 opgevatte plan: den post

«scholen” op de begroeting voor de Mineh. slechts pro memorie uit

te trekken, m. a. w. de traditioneele bijdrage daarvoor ad f 6200 weg

te laten, en de scholen geheel te laten bekostigen door het «Fonds

voor de scholen”, dat nu door de «Kwartguldenver.” zoo krachtig

gesteund werd. De Jaarverg. van ’75 scheen ten opzichte van de

draagkracht van dat fonds nog al groote gedachten te hebben doch

het Hoofdbest.
,
dat de in 74 begonnen trakt.verhooging der meesters

niet met groote sprongen wenschte, bepaalde dat het fonds in 76 voor

de scholen zou geven ƒ 9000 terwijl men bovendien f 1000 daaruit

toestond, de zeudel. hadden f 5000 gevraagd, om tegen f 2 per mud

aan eenige scholen hulpöuderw. te kunnen plaatsen. Reeds datzelfde



jaar kon het fonds maar f 8187 opbrengen en al vulde men het

tekort ook aan uit overschot van vroegere giften, in ’77 bedroeg die

reserve nog maar f 1700, de bijdrage der „Kwartguldenver.”, die

in ’75 haar hoogtepunt f 4093 bereikte, was reeds in ’77 tot ƒ 3548

gedaald.

Nu neigde de Ind. reg. er wel toe aan de Gen. scholen een subsidie

te geven alleen op voorwaarde dat voor de bekwaamheid der onder-

wijzers waarborgen geleverd zouden worden, maar een missive van

den Min. van kol. d.d. 20 Aug. ’77 sloeg alle hoop ten deze weer den

bodem in.

Toch mocht het niet blijven gelijk het was, want zoo men de

meesters niet beter bezoldigde en de onderwijskrachten gaandeweg

uitbreidde zou Grfl. zijn kweekschool wel moeten sluiten. Deze had

reeds zijn uiterste best gedaan. De gebouwen waren in behoorlijken

staat gebracht'), handenarbeid was, ten einde klachten te voorkomen ’

door gyranastie vervangen, de huishouding werd op beter voet inge-

richt en een admissie-ex. ingevoerd om, er was aanvraag genoeg,

jongelui van beter gehalte te krijgen. De normaalschool welke begin

’75 geopend was bloeide onder leiding van den penoelong Maukak

zeer en had haar maximum van 50 grootendeels betalende kinderen

spoedig bereikt, zoodat hij „werkelijk genot van haar had.” In ’77 ont-

ving hij in A. de Lange zelfs een onderwijzer in ’t Holl. en toch —
wat stond zijne inrichting niet achter bij die van ’t Gouv. Haar dir.

kreeg per mnd f 500 trakt.
,

hij ƒ 150, en waar haar kweekel. wegens

de 12 tot ƒ 15 mndgeld knap voor den dag kwamen, zagen de zijne

die, dank zij de weldadigheid van zeker Gelderschman ƒ 2,50 per

mnd trokken, er vrij pover uit. Dit waren wel uitwendige zaken

maar bij een onbeschaafd volk doen deze veel af, en wat het onder-

wijs zelf betreft, nu ja, ook hier viel veel bij op te merken, ’t Is

waar, om aan het hoofd van een Gen. school te mogen staan was

het voldoende dat Grfl. als dir. de kweekel. bekwaam achtte, maar

enkelen hunner oefenden zich in ’t geheim in het schrijven van

’tarabisch karakter ten einde ook het Gouv. schoolex. te kunnen doen.

De man die „grootendeels, welligt geheel” over het verleenen van

zulk een acte oordeelde was de dir. der Gouv. kweekschool, zoodat

Grfl. weinig lust had voor zulk een tribunaal zijne leerlingen te laten

b ITit het „Ind. Schoolfonds”, een uitvloeisel van de ontbonden „Maatsch. tot

Nut van den Javaan” ontving de kweekschool in ’77 / 300; in '78 f 500. Meded.
XXII p. 78.
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verschijnen. En zoo ze er dóór kwamen, wat dan nog? Dan had

men, enkele getrouwen niet te na gesproken, niets meer aan hen.

, Slagen en de Gen. school vaarwel zeggen, schijnt onafscheidelijk”

heette het op de Conf. van Mei ’79, en dit euvel te duiden gaat moei-

lijk. De 5 tot f 10 die het Gen. kon geven staken, ook al kreeg men

ze in klinkende munt in handen, nog al af bij de 20 tot ƒ 50 die

het Gouv. bood, terwijl er als men eenmaal gouv. meester was
, allicht

kans bestond eens een postje te krijgen bij het inl. bestuur. Nu kon

men hen die op de Gen. kweekschool hun opleiding ontvangen hadden

wel verplichten de Gen. scholen een aantal jaren te dienen, maar

gedwongen dienst geeft niet veel, vooral niet als men wrevelig op de

gouv. collegas ziende, zich te kort gedaan acht. Te begrijpen was het

dus dat Grfl. die het cijfer der kweekel. van 25 op 30 en den cursus,

wegens het Holh, van 4 op 5 jaar wilde brengen, er ernstig op aan*

drong jaarlijks ƒ 25000 aan de scholen te koste te leggen. Dan zou-

den de meesters niet langer door tuinarbeid in hun onderhoud be-

hoeven te voorzien, geschikter voor hun werk worden en — bij

’t Gen. blijven, ’t Spreekt van zelf dat men hier voor zooveel geld

moest terug schrikken en dewijl de Conf. dat ook wel wist gaf zij in

Aug. ’78 aan Bestuur in overweging; de kweekschool, na de leerl. die

er waren tot hun bestemming gebracht te hebben
,

te laten vallen

,als offer van den flauwen zendingsgeest in Nederland.”

Een directeur die naar uitbreiding streeft en een Bestuur dat aldoor

reeft kunnen op den duur moeilijk samen gaan, zoodat Grfl. in

Mrt ’79 over heengaan sprak. Hij wilde het Gen. niet tot een lastpost

zijn en buiten de Mineh. een betrekking zoeken want na den val

meende liji ,
was verwijdering uit het Paradijs een zegen.

Dewijl men hier ter Jaarverg. van ’78, waar het verlaten der Mineh.

beslist was, over het opheffen der onderw. kweekschool niet eens ge-

dacht had en men haar, nu ook de zoo noodige voorgangers der

gem. daar weer opgeleid zouden worden, ongaarne prijs gaf, besloot

men in Juli ’79 te beproeven Grfl. van zijn voornemen af te brengen.

Gelukte dat niet men zou naar een ander dir. uit zien en de kweek-

school zoo inrichten dat haar leerl. of geen, of maar het laagste ex.

zouden afleggen, en voornamelijk tot geschikte voorgangers gevormd

werden. Hervorming der kweekschool had intusschen ook Grfl. bezig

houden en hij schreef in Aug. 79 dat hij, zoo tot herstel zijner ge-

zondheid als om dit plan in uitvoering te kunnen brengen eenigen tijd

wenschte over te komen en wel met een zijner alfoersche kweekel.

terwijl DE Lange de school gedeeltelijk kon aanhouden. Het verlof
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werd, met behoud van trakt.
,
gegeven; 26 Apr. ’80 werd hij hier

ontvangen en vertrok na op een 60 plaatsen voor de zending gespro-

ken te hebben den Oct. ’8l weer naar Indië.

Wat zijne reorganisatie plannen betreft, uit Meded. XXIV p. 230

e. v. (verg. dl. XXV p. 265) deelen wij er van mede dat hij
,

door

zijne inrichting minder op dezelfde lijn als die van het Gouv. te doen

loopen, ook het wegloopen zijner kweekel. zou trachten te voorkomen.

Hij vond in den Dir. Nrdb.
,

die hierop het eerst in het openbaar

de aandacht gevestigd had, een wakker verdediger, hij wilde zijne

meesters ook leeren ,het handteeren van hakmes
,
beitel, zaag, schaaf

en boor” opdat zij de jeugd konden opleiden tot het vervaardigen

van allerlei zaken die in het dagelijksch leven te pas kwamen
;
kon

hij daardoor het ,dwaze jonge Minehassa” dat op handenarbeid met

eenige minachting neerzag en maar al te veel neiging betoonde den

kantoorlessenaar als eenige toevlucht voor een bestaan te beschouwen

,

tot beter inzicht brengen dan zou de kweekschool, al werd zij tot op

zekere hoogte ook een industrieschool, des te beter aan bestaande

behoeften te gemoet komen. Dat het hem ook gelukt is, vooral met

behulp van Willem Sumampouw die hier nog al goed van aannemen

was geweest, zijne meesters te oefenen in vlecht-, karton-, zaag- en

snijwerk, m, a. w. in onze zoogenaamde , huisvlijt”, bleek zoowel uit

een schrijven van Jan. ’83 als uit het vijfjarig (’78— ’82) ,Verslag van

het inl. onderwijs in N. Ind.” door het Gouv. in ’85 te Bat. uitge-

geven '). Terwijl hij echter druk bezig was het onderwys van den

, verkeerden weg” op den goeden te brengen, d.w.z. het niet maar

te doen strekken tot het verkrijgen van kennis maar ook tot het

verwerven van die kunstvaardigheid welke den dessaman in zijn dage-

lijksch leven te pas kon komen, ontving hij 21 Mrt. ’83 bericht dat

hij benoemd was tot Adj. Inspecteur van het lager onderwijs, welke

betrekking hij aannam en in ’85 te Ambon wonen ging ^).

Voor wij van den man afscheid nemen die meer dan iemand

1) Op de 8ste Alg. Verg. van de „Vereen, tot bev. van het ond. in handen-

arbeid”, in Aug. ’89 te Dordr. gehouden, deelde Grfl. mede dat door zijn invloed

de houtsnijkunst en vooral vlechtwerk enz. hartstoehtelijke liefhebbers onder de inl.

in de Mineh. gevonden heeft. Ook de afzet zou, zoover nognoodig, weldra gevonden

zijn. T’rov. Gron. Cour. Bijv. ’89. No. 184.

2) E. A. ’44 p. 70; ’4.5 p. 138; ’46 p. 204; ’48 p. 21, 108; ’49 p. 4.3, 48, 50,

117; ’51 p. 99, 166; ’52 p. 100; ’58 p. 112, 150; ’59 p. 48, 172, 183; ’61 p. 21 , 26,

29, 122; ’62 p. 93, 140, 168; ’63 p. 3, 29, 324 , 380, 383; ’64 p. 245, 266; ’65 p.

71, 80, 223; ’66 p. 29, 101, 145; ’67 p. 240, 258; ’68 p. 13; ’69 p 104 , 107; ’70 p.

21, 39, 50, 94, 140; ’7
1

p. 33, 43, 77, 97, 150, 164, 172, 179, 183; ’72 p. 30,
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in de Mineh. zijne krachten aan de scholen gewijd heeft, wenschen

wij een en ander in ’t midden te brengen ’t welk in staat kan

stellen een eenigszins gegrond oordeel te vellen over het onderwijs

daar verstrekt. We merken al aanstonds op: hoog gespannen ver-

wachtingen komen hier niet te pas want over den aanleg van den

inl. wordt niets meegedeeld hetwelk zoo iets kan wettigen. Grfl.

noemt in ’6l als hoofdgebrek van zijne leerl. „onverschilligheid in

iederen vorm” waardoor zy „onoplettend in den hoogsten graad”

worden. Op die onverschilligheid bij het volk in zijn geheel legt hij

in zijn ten jare ’67 verschenen boek over de Minah. nogmaals den

nadruk en, terwyl luiheid scherp in ’t licht gesteld wordt, heet het

van de jeugd : dat zij geen volharding kent. Ook Tendeloo hangt in

datzelfde jaar geen vleiend tafreel van de intellectueele hoedanigheden

van het volk op
,
en van weetgierigheid dorst hij toen bij hen nog niet

spreken. Nemen wij dit in aanmerking dan verwonderen wij er ons

wel een weinig over dat Grfl. in ’64 van zijne kweekel. verzekert:

dat zij de zaken welke hij onderwijst begrijpen, vlug genoeg van be-

vatting zijn en er met zulke jongelieden nog al wat uit te richten is.

Tot verklaring dit laatste getuigenis zij opgemerkt dat het voor-

komt in een stuk waarin hij een aanval van den oud-zendel. Hart-

HOORN afslaat. Deze toch, bij de Java zending zullen wij nader met

hem kennis maken, had goed gevonden in het naschrift van een in

’63 verschenen boekje De Ev. zending en Oost-Java te schrijven: het

onderwijs is een veld „dat in Indië nog braak ligt.” Ook over den

toestand van het ond. in de Mineh. had hij een en ander in ’t mid-

den gebracht en zyn afkeurend oordeel nader zoeken te staven in

eene brochure Toestand en behoeften van het onderwijs. Wat ons betreft,

we nemen de vrijheid by Harthoorn’s afbrekende kritiek, voorname-

lijk op reeds voorbijgegane toestanden gebouwd
,
hier niet stil te staan ')

37, 89, 123, 142, 148, 186; ’73 p. 15, 38, 54, 203, 211 , 214, 223, 238, 241, 244;

’74 p. 13, 22, 27, 34, 44, 138, 168; ’75 p. 6, 17, 109, 150, 179, 194; ’76 p. 26,

57; ’77 p. 28, 30, 32, 98; ’78 p. 13, 14, 27, 66, 143, 158; ’79 p. 16, 40, 74, 76,

173, 192; ’80 p. 19; '82 p. 52; '83 p. 72. Mndber. '71 p. 49, 147; '72 p. 10, 175;

'73 p. 198; '74 p. 1; '77 p. 120; '78 p. 163, 165; '81 p. 178; '82 p. 130. Mcded. I

p. 130, 174, 268; III p. 283, 354; VI p. 318; VII p. 226; X p. 189; XV p. 1;

XVII p. 438, 441; XXII p. 77; XXIII p. 86; XXIX p. 416; XXXI p. 100; XXXII
p. 79; XXXIII p. 180, 201. v. Riiijn, Reis p. 34, 48, 50. Allg. Miss. Zeitschr.

X S. 335.

') De beschuldiging van den res. J. C. Boscii (1861— 62) als zouden scholen voor

jongens en mei.cjes kweekplaatsen van onzedelijkheid zijn, laten wc ook maar voor

wat zij is, want de man die den moed had haar te uiten zou toen al 20 jaar in con-

cubinaat met cene jav. huishoudster geleefd hebben. E. A. '63 p. 290.
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mede omdat men haar door Grfl. kan zien ,toegelicht” in deel X van

de Meded. en er ,opheldering” over ontvangen kan in diens brochure

Wat is waarheid enz. welke, voorzien van een schrijven van den Üir,

Hiebink, in ’66 te Zutphen het licht zag. Al gaf Busken Huet aan

Harthoorn ook den lof „niet verwaand” te zijn, wij denken anders

over een man die zich veroorlooft ex tripode over de Mineh. te oor-

deelen zonder daar geweest te zijn. Dr. P. Bleeker red. van het

„Tijdschr. v. N. Ind.”, die er wèl geweest was gaf hem dan ook vrij

verstaanbaar te kennen dat het beter ware geweest zoo hij over N.

Celebes maar gezwegen had, terwijl een ander in genoemd Tijdschr.

verklaart; „de heer H. heeft inderdaad verkeerd gedaan en een blijk

van bevooroordeeldheid gegeven door afkeurend te spreken over den

toestand van het Christendom in een gewest dat hem niet uit eigen

aanschouwing en onderzoek bekend is.” Uit een debat in het „Tnd.

Genootschap” waar Harthoorn in Mrt ’65 over het onderwijs in Indië

sprak, blijkt voorts genoegzaam dat het geoorloofd mag heeten aan

zijne onfeilbaarheid te twijfelen, ja de heer Gevers Deijnoot ver-

zekerde bij die gelegenheid „In de Minah. heb ik verschillende scho-

len bezocht en ik moet zeggen dat ik bij de scholieren nogal ont-

wikkeling gevonden heb.”

Reeds voor deze reiziger die ervaring opdeed werd ten jare ’47

namens de Conf. in de Mineh. aan den gouv. van Borneo Weddik, op

diens vraag: welk resultaat levert het onderwijs op? geantwoord; „er

worden thans reeds vele jongelingen gevonden die niet alleen door

meerdere ontwikkeling geschikter zijn voor de gewone negerij werk-

zaamheden maar ook de Hoofden van veel dienst zijn .... om hunne

briefwisseling en verdere schriftelijke werkzaamheden in orde te houden.”

Tendeloo toont in ’66 met allerlei voorbeelden aan dat de Minehasser

„omdat hij eenigzins beschaafd is, omdat hij wat lezen, schrijven en

rekenen kan, omdat hij eerlijk is en door alles te samen zeer bruik-

baar”, alom, zelfs op Java gezocht was voor allerlei betrekkingen.

De reiziger A. S. Bickmore die 2 jaar later te Londen zijn Travels in

the East-Indian Archipelago uitgaf zegt (p. 375) van de scholen in de

Mineh. „uit deze middelpunten heeft een geest van werkzaamheid

en gevoel van eigenwaarde zich onder het volk verbreid en voor

een groot deel zijne voormalige neiging tot luiheid en verwaarloo-

zing van eigen welzijn doen verdwijnen.” Ook A. R. Wallage die

een jaar later, mede te Londen, zijn boek The Malay Archipelago

in ’t licht zond verklaart (I p. 397) van de Minehassers: zij „ont-

vangen de beste opleiding en hebben eenige vorderingen gemaakt op
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den weg naar een hongeren maatschappelijken toestand.” Dat hij dit

goede nu vooral toeschrijft aan het «paternal despotism” van de Reg.

doet minder af, want al wat we aanhaalden dagteekent juist uit den

tijd toen die , vaderlijke” Reg. zich althans in de Mineh. nog bitter

weinig om het onderwijs bekreund had. Het zou niet moeilijk vallen

deze getuigenissen aangaande de scholen nog met andere uit later

dagen te vermeerderen. We wijzen op het feit, dat, hoeveel afbreuk

de Gouv. school in den aanvang ook aan de Gen. school deed, deze

zich op tal van plaatsen zóo van den schok herstelde dat zij ten slotte

nog de meeste kinderen telde zoodat we waardeeren kunnen wat

de heer Swaving, die in ’76 res. v. Menado was, nog in ’92 schreef:

„men had van af ’70 Gen. scholen moeten weren naar mate het aantal

Gouv. scholen uitgebreid werd.”

Uit dat, trots alle geldoverraacht, boven water blijven der Gen,

scholen op te maken dat er van Gen. zijde niet veel meer voor het

onderwijs had kunnen en moeten gedaan worden, ware evenwel ver-

keerd. De ons bekende kontroleur dk C. geeft o. a. op dat van de

616 bruiden en bruidegoms die in ’69 in de afd. Amoerang voor hem
verschenen er maar 165, d. i. 25 pet. waren die hun naam onder de

huweli]ksacte konden schryven, maar ook al mocht deze Afd. een

maatstaf aangev^n voor de geheele Mineh.
,
vermoedelijk dezelfde kon-

troleur erkende toch in datzelfde jaar: hoe de zendel. door allerwege

scholen op te richten „eene groote schrede tot vooruitgang hebben

gedaan.”

Dat Grfl. door zijne kweekschool krachtig tot dien vooruitgang

heeft bijgedragen is o. i. aan geen redelijken twijfel onderhevig. De

naam „werktuigelijk-ontwikkelende” voor zijn onderwijs-methode ge-

kozen, was zeker niet gelukkig, maar hij zelf waarschuwt ons het

eerste lid van dien term niet in den gewonen zin op te vatten
,
want

hij laat zijn kweekelingen wel degelijk rekenschap geven van het

hoe en waarom zij iets verrichten, het wil alleen zeggen dat hg

hen voor alles bepaalde vormen gaf, waarvan zij niet mochten afwij-

ken voórenaleer zij tot die zelfstandigheid gekomen waren dat zij

zich eigene en goede vormen konden kiezen. Uit paedagogisch oog-

punt zal hier weinig tegen in te brengen zijn, te minder, als wg be-

denken dat de cursus maar eene driejarige was en hij de opleiding

ook nog dienstbaar moest maken voor de vorming tot penoelong.

Een warm verdediger van zijne methode vond Grfl. dan ook in den

Director van het Gen.; Tendeloo die zich in ’66 verheugen mocht 5

meesters uit de kweekschool te bezitten, acht hen „blijkbaar beter
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toegerust en gevormd” dan de andere die daar niet waren opgeleid,

en in de school merkte hij den invloed der kweekschool op in de

methode van onderwijs. Ook Wiersma dien we beleedigen zouden als

we hem van het maken van complimenten verdachten, is in ’7G van

oordeel dat de kweekschool ,al menig bekwaam onderwijzer heeft

opgeleverd.”

Het Bestuur aarzelde dan ook niet in ’7l Grfl. een in Indië gun-

stig bekend onderwijzer te noemen van wiens methode met grooten

lof gesproken werd; de Director had enkele jaren later den moed in

eene verg. van het ,Ind. Gen.” ieder dien de zaak van het inlandsch

onderwys ter harte ging uit te noodigen ,het werk van dezen onder-

wijzer te bezien”, terwijl zoowel de toelage welke de kweekschool

gedurende enkele jaren uit de landskas genoot als de opwekking van

verschillende Res. om het getal der kweekel. te vermeerderen genoeg-

zaam toont dat men zijn werk op prijs stelde, eene waardeering

waarop de benoeming tot Adj. Inspecteur in ’84 het zegel zette.

Ook door het opstellen van schoolboekjes in een Maleisch ’t welk

althans geacht werd boven dat van de meeste zendel. uit te munten,

heeft Grl. zich verdienstelijk gemaakt zooals men zien kan in Meded.

VII p. 99; X p. 383; „JFa( is waarheid" p. 51 en E. A. ’66 p. 70.

Als wü er nu bij voegen dat de Indische reg. hem op dit gebied be-

kroonde, zijne boekjes liet drukken en ze, helaas! na verminking,

op hare scholen invoerde, dan hopen we genoeg aangevoerd te heb-

ben om te mogen besluiten: Grfl. was een man op wiens werk het

Gen. roem mag dragen.

Dat er trots dit alles nog bij de Reg. op aangedrongen werd zich

krachtig aan het ond. te laten gelegen liggen, mag ons niet be-

vreemden. Het Gen. kon niet alles en al hadde het meer kunnen

doen of gedaan men zou er over het algemeen toch geen vrede mee

gehad hebben. Immers, aan de mogelijkheid van zeker ,Gedanken-

ding” dat men neutrale school noemt gaan twijfelen, daartoe kwam
men ook in Indië niet, en wat erger was, velen hadden er belang

bij daartoe niet te komen en dus moesten scholen waar van den Christ.

godsd. gesproken werd vooral niet geprezen liefst dood gezwegen

worden. Toen in ’79 te Tomohon, waar het Gen. reeds ongeveer 40

jaar een school had onderhouden, eene Gouv. school werd opgericht

schaamde men zich niet bij hare opening den volke te verkondigen

:

het Gouv. wil niet dat gijl. dom blijft en daarom wordt deze school

geopend. Naar aanleiding van de opheffing der Gouv. kweekschool te

Tondano in ’85 hief zekere O. in het Hand.blad daarover klachten
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gelegenheid te stellen iets te leeren” nam nu weer die weldaad weg

(Kerk. Cour. ’85 No. 21), ja nog in ’88 schreef Louwerieb : „Somsishet

ontmoedigend .... in inspectie-rapp. bijna niets dan afkeuring te

vinden ’) zonder zelfs een woord ter vergoelijking by de gedachte

dat de riemen waarmee men op de Gen.school moet roeien zoo ont-

zettend kort zijn.”

Over die te korte riemen heeft Grfl. zoolang hij op naam van het

Gen. arbeidde steeds moeten klagen en toch, het zij tot zijn eer ge-

zegd, hetrekkelpk veel tot stand gebracht. Sedert hij het Gouv. dient

zal hij daardoor zeker minder belemmerd worden. Dat hij trots dit

voorrecht reeds ervaren heeft wat Louwerier hem voorspelde: ,hooge

trakt. zullen ons onderwijzers-personeel niet geheel verbeteren” kan

men opmaken uit eene lezing welke hij in het ,Ned. Z. Tijdschr.”

I p. 166 deed opnemen. Wanneer hij daar ook aandringt op , radi-

cale reorganisatie van het inl. onderwijs”, hebben wy hem in zijne

plannen niet te volgen maar doen gaarne uitkomen hoe hij het af-

keurt dat men in Indië op schoolgebied een premie heeft gesteld op

godsdienstloosheid. De vraag of eene neutraliteit van het allooi welke

hij daar voorstaat aan eene christelijke Reg. past, laten wij nu rusten

maar als hij verzekert dat de bevolking in de Mineh. eenparig be-

geert dat de kinderen op de school »ook de zaden van godsvrucht en

deugd mogen deelachtig worden”, dan wenschen wij van harte dat

tyd en kracht zyn deel worde om dit verlangen op de rechte wijze

te helpen bevredigen. Iets wat er toe leiden kan is reeds verkregen,

nl. het verlof van de Reg. om op Gouv. scholen, als deze door christen-

kinderen bezocht worden, onderwijs in de byb. geschied, te geven en

wel: gedurende den schooltijd. Als de gem. nu maar geschikt per-

soneel hebben om het geregeld te doen geven, dan kan ook dit ten

zegen zijn *).

>) Het Alg. vijfjarig versl. v. h. inl. ond. in Ned. Ind. over ’83—'87 bevat toch

ecnigcn lof voor de Gen. scholen in de Mineh. en wel op het punt van aardrijkskundig

onderwijs, en is zeker niet zoo ongunstig om den heer Swaving recht te geven nog

in ’92 te schrijven: dat het hoog tijd wordt „al die Gen. scholen met het ongeschikt

personeel daarvan, op te doeken.” E. A. ’93 p. 20.

) E. A. ’8fi p. 23; ’93 p. 21. Meded. III p. 297; VI p. 327; VII p. 274; IX

p. 2G2, 267; X p. 351, 383; XI p. 204, 210, 216; XV p. 5; XXIII p. 91; XXXI
p. 106; XXXIII p. 177, 180; XXXIV p. 190. Grfl. Minah. I p. 161 , 254, 257. De

Gids ’64 I p. 132. Tijdschr. v. N. Ind. ’64 I p. 162, 247 , 367; ’70 I p. 56; II p.

90, 219. Ind. Gids ’84 II p. 829. Wiersma, Erv. p. 12.



Indien het Gen. hare kweekschool had willen opheffen, het had er

na Grfl’s heengaan gemakkelijk toe kunnen komen. Toch deed men

zulks niet, want trots de regeling van het ond. door het Gouv. zouden

een aantal Gen. scholen moeten blijven bestaan. Het Gouv. had in

Sept. ’81 op 10, en in den loop van ’82 nog op 33 plaatsen scholen

geopend'), maar de hulppred. maakten bezwaar in al die negerijen

hunne scholen op te heffen. Wie zou in gem. waar de Gen. onder-

wijzer vertrok, als voorganger en godsd. onderw. dienst doen? Waren

er geen plaatsen waar te vreezen stond dat, als de school des

Gen. verdween, de Roomschen er eene zouden openen? Bleken de

districtskassen uit welke verschillende negerijscholen onderhouden

werden, niet uitgeput of onwillig, zoodat ook deze, ter wille van de

Evangelisatie, wel door het Gen. moesten aangeslagen worden? Hier

kwam nog bij dat velen
,
de Gouv. school voor een ,sekola pangkaf’

(school tot het verkrijgen van een post) aanziende, er de meisjes maar

schaars heen zonden, zoodat hier en daar scholen voor deze noodig

bleken. In plaats dus van de 50 scholen die het Gen. berekend had

dat er na ’82 nog voor zü’ne rekening zouden blijven, waren er,

omdat de hulppred. om de zooeven vermelde reden niet haastig met

opheffen geweest waren, op het einde van dat jaarnog97, waar ruim

3800 leerl.
,

zijnde bijna 57 pet. van de ingeschrevenen, geregeld op-

kwamen. De Conf. vroeg dus in Mrt. ’82 aan het Bestuur: hoe zullen

wij met de ƒ 6000 welke gij voortaan maar voor de door u onder-

stelde 50 scholen geven wilt, toekomen?

Nu bracht men hier wel in ’t midden dat, aangezien de Reg. wel-

willend had toegestaan dat hare onderwijzers voorgangers der gem.

konden blijven tot er genoeg inl. leeraars en evangelisten waren om
hen te vervangen, er meer Gen. scholen konden opgeheven worden.

Doch voor deze voorgangersdiensten
,

al lieten zij bij den heerschen-

den anti-godsd. geest ook veel te wenschen over, moesten die onder-

wijzers toch eenige tegemoetkoming hebben. Verder merkte men op,

dat, alhoewel er oorzaak was om op plaatsen waar roomsche scholen

dreigden te verrijzen het beginsel der tuenda toe te passen, het toch

eigenlijk op den weg lag van Vereen, die tegen Rome’s aanmatigingen

optraden daar tusschenbeiden te komen — doch die hulp had men
zoo maar niet dadelijk voor ’t grijpen.

') In ’92 bedroeg het getal Gouv. scholen ongeveer 80, een getal 't 'vclk de heer

SwAvisG voldoende achtte voor de 287 negerijen met haar plm. 150.000 zielen die

in de Mineh. gevonden worden. E. A. ’92 p. 24; ’93 p. 21.
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Men zag hier dus wel: er moest wat meer dan ƒ 6000 zijn en het

verzoek om de ± ƒ 2400 welke in de laatste jaren voor het Gen. in de

Mineh. werden gecollecteerd, voor de scholen te mogen gebruiken werd

in Juni ’82 voor 5 jaar toegestaan. Te meer was men hiertoe genegen

omdat toch eindelijk in de Mineh. besloten was ook zelf de handen

uit den mouw te steken, zooals bleek uit de oprichting der „Vereen,

tot onderling hulpbetoon” welke, met eene contrib. van 50 cents per

lid, ƒ 1000 hoopte te vergaren’).

Nu waren er daardoor de ± ƒ 12000 welke men, ƒ 120 per school

berekend, dringend behoefde en die men er hier in ’80 en ’81 ook

voor over had gehad, nog wel niet, maar de Kwartgld. vereen, hier

en de gem. in de Mineh. moesten dan maar beproeven nog wat meer

bijeen te brengen.

Hoe dit alles echter ook loopen mocht, men begreep dat het niet

aanging Grfl. geen opvolger te geven. De Lange die zich èn als

directeur der drukkerij èn als onderwijzer in ’t Holl. op de kweek-

school verdienstelük had gemaakt zou voor de benoeming niet onver-

schillig geweest zyn, maar hier wenschte men, ook naar Grfl’s aan-

wijzing, daarvoor te bestemmen den kweekel. H. C. Kruijt, die, na

16 Juli ’84 te zyn afgevaardigd in Dec. te Kema landde en wegens

heerschende ziekte eerst 19 Mei ’85 de kweekschool weer opende ^).

Dat de nieuwe Dir. zich in zake de woning wat behelpen moest,

was, hij trad eerst 21 Juli ’87 in ’t huwelijk, nog zoo erg niet, maar

dat de gezondheidstoestand zoo van hem als van zijne leerl. gedurig

werkstaking veroorzaakte was erger. Nu en dan met gebrek aan

levensmiddelen te worstelen was ook niet alles, geen school beschik-

baar te hebben tot prakt, oefening der kweekel., die van het Gouv.

*) Omstreeks ’76 was opgericht de Vereen.: „Evangelisatie door Minahassers voor

de Minah.” en men bedoelde te werken onder allerlei lieden die tijdelijk te Menado

toefden, karrevoerders
,
ambachtslui enz. Wegens veranderde toestanden moest reeds

in ’79 dit werk gestaakt, doch er bleef eenig geld over. Dat jaar richtte Rooker,

gesteund door de helpers Siwv en KowaSs, voor zijn ressort de Ver. „Onderling

hulpbetoon” op, om waar zulks noodig bleek een onderw.-voorganger te plaatsen.

Ter Confer. van Mi t. "84 besloot men „Ond. Ilulpbet.” tot eene minehassische Vereen,

te maken en de bijdragen die in '84 f 1582 bedroegen klommen 2 jaar later tot/ 2 105

en beliepen voor '89 en '90 te samen f 3227. E. A. '73 p. 38; '76 p. 17; '78 p.

14G; '81 p. 33; '82 p. 52. Mndber. '86 p. 62; '88 p. 26; '92 p. 40. Meded. XXV
p. 177 ;

XXX p. 47.

II. C. Krcijt, tweede zoon van J. Kruijt, in '62 te Semarang geb., werd

Sept. '73 in het zend.huis en Mei '77 onder de kweekel. opgenomen. Hij vertrok

26 Juli '84. E. A. '62 p. 190; '73 p. 89, 220; '77 p. 30; '84 p. 27. Mndber.

'84 p. 112.



385

bleef daartoe gesloten, kon op duur niet, terwijl het verkeer in eene

gem. waar , weinig opgewekt godsd. leven” was mede tot groot na-

deel dreigde te worden. Er werd dus aan verhuizen gedacht. Naar

Tondano gaan waar de Gouv. kweekschool primo Mei ’85 opgeheven

was *) kon, ook al hadde men daar het schoolgebouw
,

’t welk indertijd

ƒ 11448 gekost had, kunnen overnemen, moeilijk en dankbaar werd

dus van den kerkeraad te Tomohon de gem.tuin aangenomen. Het

gebouw der school werd in ’86 ten koste van ƒ 1669 derwaarts over-

gebracht en met 30 leerl.
,
voortaan zonder admissie ex. door de hulp-

pred. te zenden
,
werd daar de opleiding van onderw. en

,
onder leiding

van Louweriee
,
ook van voorgangers voortgezet. Tegen het einde van

het leerjaar namen de hulppred. Brouwer en Rooker er een eind ex.

af, waarna 14 kweekel. bevoegd werden verklaard als onderwijzer op

een Gen. school werkzaam te zijn. Natuurlijk had de nieuwe Direc-

teur zijn eigen denkbeelden omtrent het leerplan welke hij in eene

verhandeling nader ontwikkelde. Tot welke uitkomst de over deze

nieuwe methode geopende briefwisseling geleid heeft kan ons betrek-

kelijk onverschillig zijn
,
want bij de br. in de Mineh. vond zij weinig

bijval en dewijl de Directeur liever de gem. diende en zich daar

minder op zijn plaats gevoelde, verzocht hij reeds in ’88, zich beroe-

pende op eene hem gedane belofte, verplaatsing. Toen hij Nov. ’89,

als voor Sumatra bestemd, vertrok nam A. Hulstra die, voor Go-

rontalo aangewezen, nog te Ambon toefde, tijdelijk de leiding op

zich totdat J. Hiebink Rooker het directoraat op zich kon nemen *).

Deze landde 22 Pebr. ’91 te Menado en heropende begin Juli de

school die sedert het eind ex. in Apr. gesloten was geweest. Gaan

wij na wat hij vermeldt aangaande de ontwikkeling der 16 jongelui

waarmee hij begon dan viel deze over het algemeen zeer tegen zoodat

') De te europ. ingerichte school scheen weinig resultaten te geven en om kweekel.

te krijgen moesten de eischen voor het admissie ex. aldoor lager gesteld. Dat de

daar gevormde „heertjes” hun knapheid openbaarden door het catechetisch onderwijs

te minachten, op zijn hollandsch te vloeken en met nog andere min prijselijke hoe-

danigheden behept te zijn, heeft er zeker ook wel toe bijgedragen om haar te doen

sluiten en een 40 mille ’s jaars te bezuinigen. Nrdb. acht het „nog al opmerkelijk”

dat deze juist de eerste van de 7 was welke dit lot trof. Zij werd geopend „toen

toch die van het N. Z. Gen. in de Minah. nog bloeide.” Debat in de 2de kamer op

18 Dec. ’84. Ind. Gids ’80 II p. 828 ;
Kerk. Cour. ’85 no. 21; Meded. XXIX p.

2.36; XXXI p. 88; Ned. Z. Tijdschr. ’89 p. 1G9.

J. II. Rooker, zoon van den hulppred. te Tondano, kwam op tienjarigen leef-

tijd in ’77 te Rott. In '82 werd hij tot het proefjaar toegelaten en vertrok 18 Oct.

'90. E. A. '77 p. 7; '82 p. 111; '90 p. 116. Mndber '90 p. 170.

ivUUiJF, Geschied, jhied. Z. Gen. 25
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men besloot een toelatings ex. in te voeren. Ook de beide inl. onder-

wijzers aan de school die zich „op geheel onvoegzame wijze” over

liooger gestelden hadden uitgelaten en hunne plaats niet schenen

te weten, moest men ontslaan, waarop de heeren beproefden een

eigen gem. te stichten, buiten europ. leeraars om’). Dit belette niet

dat er in Sept. ’92 met behulp van den onderwijzer Tangkey aan niet

minder dan 26 kweekel. van 14—26 jaar onderwijs werd gegeven

welke later in 2 klassen zullen verdeeld worden. Aan een externe-

school tot prakt. oef. bestond behoefte en uit het gewicht dat aan de

B'jb. geschied, gehecht werd blijkt dat Rooker niet vergeet dat hij

ouderwijzer-roorgan^'ers heeft op te leiden.

Of er weldra alleen maar voorgangers zullen noodig zijn, zoodat

de kweekschool voor onderwijzers moet worden opgeheven? Er is een

en ander ’t welk er voor vreezen doet. Het Bestuur had gehoopt dat

voor de scholen wel zou gezorgd worden door de Kwartgld.ver. hier

en door de gem. in de Mineh. Hierin werd men zeer teleurgesteld.

De Kwartgld.ver. welke in ’83 voor de scholen f 5068 ontving, be-

somde over ’87 nog wel f 4777 doch kreeg in ’91 maar ƒ 3230

en het volgend jaar slechts f 907. Bij hetgeen in de Mineh. door

„Onderling hulpbetoon” verzameld werd voegde men wel de coll.

van de Zend. bidstonden en de bijdragen voor het Gen. ingezameld,

maar (in Mndber. ’92 p. 40 vindt men een opgaaf over 2 jaar) deze

leverden ook niet genoeg op zoodat Rooker Sr. in zijn Verslag

over ’89 moest zeggen: dat de Mineh. gem. „nog niet voor de helft

in de kosten voor de scholen” voorzagen. De kas des Gen. moest dus

jaarlijks bijpassen, in ’87 de som van ƒ 1560 in ’90 zelfs ƒ 2716. Er

gingen dan ook allengs stemmen op die de suppletie wilden doen ver-

vallen. Niet dat men de 123 scholen met 7492 ingeschreven en 4824 op-

komende leerl. welke men begin ’90 daar hielp onderhouden
,
nutteloos

achtte, maar men had geen geld, terwijl, als het er op aankwam,

een Zend. gen. toch geen vereeniging voor lager- of volksonderwijs

was en dit zijn plicht had gedaan zoo het aan de scholen den stoot

gegeven en voorts meegewerkt had dat eene of andere afzonderlijke

vereen, de verzorging er van op zich nam. Gelukkig scheen de Reg.

iets voor de Gen. scholen te willen doen. In het Staatsblad no. 224

van ’90 verscheen eene ordonnantie volgens welke aan inl. scholen

subsidie kon verstrekt worden ook „waar het onderwijs op christ.

•) De Res. verklaarde zich onbevoegd hen verlof te geven als godsd.lccraars op

te treden. E. A. ’92 p. 192.
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godsd. grondslagen wordt gegeven.” Dewijl die subsidie echter alleen

voor stichting en onderhoud van schoollocalen en liet verstrekken van

leermiddelen gegeven werd en de bevolking zelve hierin vrijwillig

voorzag, gaf deze vrijgevigheid weinig, men liet dus de hulppred.

zelve maar beslissen of zy het der moeite waard achtten er zich voor

aan te melden. Wat men behoefde was: subsidie om de trakt. te

kunnen verhoogen, want de Reg. stelde de arme meesters van de

negerij-diensten, welke ook hun invloed bij het volk zeer onder-

mijnden, niet vrij dan tegen betaling.

Verder trok het zeer de aandacht dat op de Ind. hegrooting voor

’93 stond uitgetrokken ƒ 3888 , wegens vervanging der Gen. scholen

in de Mineh. door Gouv. scholen. Het plan was: twee soorten van

inl. scholen te hebben
,

nl. eerste klasse in hoofdplaatsen
,

welker

onderwijzers aan eene kweekschool zouden gevormd moeten zijn, en

tweede klasse waar het onderwijs op zeer eenvoudigen voet ingericht,

verstrekt kon worden door personeel ’t welk geen kweekschool be-

zocht had. Toen men op dit punt inlichtingen bij den Min. inwon

vernam men dat zulk een post reeds sedert ’81 op de hegrooting

stond. Geen ingrijpende maatregelen dacht Z. Ex. te nemen, maar

hij bedoelde „het aan Bestuurders gemakkelijk te maken wanneer zij

eene school die hun te zwaar valt willen overgeven.” Dit is wel erg

vriendelijk, maar we kunnen toch met een der bestuursleden den

indruk niet weren dat het de Reg. er om te doen is langzamerhand

de Gen.scholen uit de Mineh. te verdringen. Naar ons oordeel zou

dit, ook met het oog op den jarenlangen strijd voor haar bestaan,

zeer te betreuren zijn, minder nog omdat het Gen. niets meer in de

Mineh. onderhoudende daar allengs zou kunnen vergeten worden,

maar omdat neutrale scholen, ook al acht men ze mogelijk, in eene

christelijke maatschappij niet te pas komen en voor het welzijn eener

christ. gemeente hoogst nadeelig geacht moeten worden. Met een

„Gaveant consules”! eindigen wij daarom dit hoofdstuk ’).

‘) E. A. '82 p. .59, 96; '83 p. 40, 198; '84 p. 35; '85 p. 44, 146, 166; '86 p. 9,

18, 50; '87 p. 16, 20, 22, 37, 85; '88 p. 149, 155, 158, 163, 187, 190; '89 p. 11,

18, 48, 169, 175; '90 p. 43, 147; '91 p. 23, 118, 135; '92 p. 21 , 29, 32, 54, 63,

88, 175, 182, 184; '93 p. 16, 19, 40. Mndber. '84 p. 29, 122; ’85 p. 73; '86 p. 76

;

'87 p. 133; '88 p. 25, 73; ’91 p. 87, 109, 131, 193; '92 p. 30, 63; '93 p. 42; 56.

Mcdcd. VII p. 204; XXV p. 204.

25
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HOOFDSTUK IX.

DE KWEEKSCHOOL VOOR IIÜLPZENDELINGEN EN DE MEISJESKOSTSCHOOL.

Het Rott. Gen. had wel niet als het Leipziger, ’t welk zijnen

kweekel. eene acad. opleiding deed genieten, de eer dat het de , ge-

leerde zending” genoemd werd, maar toch bediende het voor den

Ev. arbeid onder de heid. zich in den regel van mannen die eene min

of meer wetenschappelijke opleiding ontvangen hadden. Omstreeks den

tijd waarin wij het 2^^® Tijdvak zijner geschiedenis lieten aanvangen

begon hier echter de raeening door te dringen dat zijn zendings-

methode op dit punt, zoo al niet verbetering dan toch aanvulling

noodig had. Onze bekende philanhtroop O. G. Heldring had in ’50 een

bezoek gebracht bij Goszner te Berlijn en keerde van daar terug

hoogst ingenomen met den zoogen. zendeling-werkman. Om tal van

plaatsen in Indië, waar enkele vonken van het onder de Comp. daar

gebrachte Christendom nog onder de asch smeulden, weer in de

zegeningen van het Ev. te doen deelen diende hij
,
die zelf reeds niet

zonder goed gevolg 4 gosznersche mannen uitgezonden had
,
in Mrt ’55

bij het Gen. het verzoek in, zich voortaan ook van zendeling-werk-

lieden te bedienen. Door welke, ook naar ons bescheiden oordeel,

terecht ingebrachte bezwaren dit voorstel gedrukt werd en tot welke

uitvoerige besprekingen het aanleiding gaf behoort hier niet verhaald,

slotsom was; dat men meende aan zijn verlangen niet te kunnen

voldoen ').

Al leed dit welgemeend plan nu ook schipbreuk, toch spoelde er,

een en ander van aan ’t strand ’t welk bruikbaar bleek. Of we daar-

onder ook te rekenen hebben, gelijk Dr. Schreiber doet, het gouv.

besluit van ’64 waarbij aanvankelijk 3 hulppred. voor Indië beschik-

baar werden gesteld, durven we bevestigen noch ontkennen omdat

we niet weten hoever, gesteld al dat hij bestond, Heldring’s ,Ein-

fliisz auf einzelne Regierungsbeamte” ging. Wy bedoelen iets anders.

Uit hetgeen verhaald werd van den arbeid der zendel. in de Mineh.

is gebleken dat velen hunner onderwijzers opleidden, niet maar alleen

1) Over dit voorstel leze men Jellesma's oordeel in Med. I p. 378, en het door

W. Francken in GO te Barmen daarover meegedeelde in Vooriioeve’s, Tweedaf/en te

Bannen p. 8.
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om lager onderwijs te geven maar ook om de gem. des Zondags voor

te gaan. Deze inl. hoe gebrekkig hunne opleiding dan ook geweest

moge zijn, deden, in het land der blinden is éénoog koning, veel

goeds en zij waren den zendel., die des Zondags hoogstens een paar

gem. konden bedienen, van groot nut. Deze meesters echter tot hulp-

zendel. te bevorderen daarin zag men bezwaar vooral
,
naar wij ver-

moeden, omdat men vreesde voor aanvechtingen van hoogmoed waar-

door zij
,
de krankbezoekers uit de dagen der Compagnie rezen waar-

schuwend op, niet rusten zouden vóór zij met den geordenden Ev.

bode gelijk stonden.

Toen dan ook het amb. Hulpgen. eene kweekschool voor onder-

wijzers wilde oprichten werd hier 22 Mrt. ’36 goedgevonden dit Gen.

te melden; hunne kweekel, ,immer bij de hoedanigheid van godsd.

onderw. te bepalen
,
zonder den naam van zendel. te kunnen aan-

nemen.” Roskott
,
in ’41 begeerende om buiten bezwaar van de kas 2

of 3 jongelui op te leiden ten einde hen , zonder juist veel opzien te

baren” als Medehelpers uit de inl. onder de inl. te gebruiken om te

leeren
,
te stichten en te vermanen

,
mocht voor dat plan geen genade

vinden bij zijne amb. bestuurders en ook hier kon men hem geen

vrijheid geven , meesters als discipelen uit te zenden.” In ’43 er op

terugkomend vonden Bestuurders wederom goed niet te treden in

zijn verzoek ,van tijd tot tijd enkele zijner meest gevorderde kweekel.

als Hulpzendel. uit te zenden.” Men voegde er toen wel bij dat zoo

besloten was , vooral ook omdat de behoefte aan onderwijzers nog te

groot is” maar blijkbaar had men er tegen, inl. als hulpzendel. aan-

gesteld te zien. De Inspector, 18 Apr. ’47 te Langowan den Afoer

A. Angkoe tot hulpzendel. inwijdend brak dus, en blijkens het ver-

handelde op de eerste Conf. in de Mineh., met toestemming van al

de daar arbeidende br., met de traditie. Het denkbeeld dat Ev. pred.

door inl. zooal niet het be.^te, dan toch een goed zendingsmiddel

was baande zich nu allengs een weg, want toen in ’50 hier gehan-

deld werd over de organisatie van gekerstende gem. vereenigde zich

de verg. o a. met deze uitdrukking in het rapp.
:

„Het vormen

van hulpzendel. uit de inboorlingen is en blijft eene hoogst belang-

rijke en zeer wenschelijke zaak.”

Die zaak bleef echter gelijk zij was, maar in ’55 bracht dezelfde

Comm. die er op aandringen moest Heldring’s voorstel te verwerpen

haar toch een stap voorwaarts. Zij wees er op dat, hoewel in de

Mineh., op Amboina en op Java reeds een paar honderd inl. „in

eenige betrekking staan tot den arbeid onzer zendel.” het op de lijn
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des Gen. lag, de opleiding en den arbeid van inl. voor het Ev. te

bevorderen en uit te breiden, en zij stelde voor: aan de Mndverg.

op te dragen „met ernst voort te gaan in de beraming en uitvoering

van middelen ter opleiding van inl. tot degelijke bulpzendel.” We
kunnen niet zeggen dat de Mndverg. zich bijzonder gehaast heeft

maar toen men in ’GO had leeren inzien dat de vorming van voor-

gangers op de Amb. kweekschool voor onderwijzers veel te wenschen

overliet, droeg men der „Comm. voor Amboina” op te overwegen: of

er nevens of afgescheiden van die kweekschool ook eene stichting

kon worden daargesteld voor de opleiding van hulpzendel. of evange-

listen. Op Amboina is van zulk eene school niets gekomen en de

Mineh. genoot de eer dat daar die kweekschool verrees.

In Juli ’64 stelde nl. zekere comm. hier voor: aan de Conf. daarop

te dragen een plan te ontwerpen ten einde aan de Onderw. kweek-

school te Tanaw. de gelegenheid te verbinden om Zendel. en hulp-

zendel. uit de inl. op te leiden. Dit werd aangenomen, met dien ver-

stande evenwel dat het door ons gecursiveerde woord weg viel. Men
zou, als het zoover kwam, er over spreken „of ook zendel. uit de inl.

lehooren gevormd te worden.”

Dat men tegen dit laatste, ’t zij die opleiding in Indië of hier te

lande plaats had, opzag, was te begrijpen, want de zendel. in de

Mineh. hadden al getoond hoe zij daarover dachten. Zekere Alfoer

Lambertus Mangindaan, leerling van Hermann, die uit zucht om zijn

kennis te vermeerderen als varemsgezel in ons land was gekomen,

kreeg lust om als Ev.bode naar zijn volk terug te keeren en was in

aanraking gekomen met het Hulpgen. ’t welk zich onder leden der

Hersteld Luth. gem. te Amst. gevormd had om de belangen van het

N. Z. Gen. te bevorderen. In ’54 wenschte dit Hulpgen. te vernemen

of het Gen. bereid was Mangindaan hiertoe mede de behulpzame hand

te bieden. Er werd geantwoord dat bij het Gen. gewichtige beden-

kingen bestonden tegen het opleiden van inboorlingen hier te lande,

omdat zij
,
men beriep zich op ervaringen van Bazel

,
in den regel

ongeschikt werden om zich onder hunne landgenooten weder op hun

plaats te gevoelen. Ook indien deze Alfoer hun later mocht meevallen

,

zou men toch met de zendel. in de Mineh. te rade moeten gaan

vóór men hem in het kader opnam. Nadat Mangindaan den 3^''^"

onderwijzersrang gehaald had nam de Dir. Hiebink hem enkele weken

in zijn huis, waarna men zich bereid verklaarde hem, wanneer hij

ook het radicaal van katechiseermeester verkregen zou hebben als

hulpzendel. te plaatsen. Het Luth. Hulpgen. achtte het wel wat min
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den hier opgeleiden inboorling met een in Tndië gevormden hulpzendel.

,

in casu Angkoe, gelijk te stellen, maar ook na herhaald verzoek hem

als zendel. af te vaardigen bleef men er bij : dat voorloopig tot niets

meerders besloten kon worden. In ’58 vertrok Mangindaan naar de

Mineh. en dewijl Tendeloo hem niet gaarne hebben wilde plaatste de

Conf. hem te Ticala in de onmiddelijke nabijheid van Menado onder

opzicht van Linemann, waar hij op zijn arbeid, dien het Gen. met

f 50 ’s maands beloonde, veel zegen had. Mangindaan verzocht weldra

om ordening en trakt. verhooging en toen zulks in ’61 geweigerd

werd nam hij het volgend jaar
,
op een salaris van ƒ 100 ’s maands

,

een hulponderw. plaats op de Gouv. school te Menado aan. De dir.

Voorhoeve sloeg nog voor Mangindaan door het Ind. kerkbestuur te

laten ordenen en hem dan naar Bol. Mongondou te zenden, of wel

hem voorloopig met uitzicht op ordening bij Ulfers te plaatsen. Men
wees deze voorstellen af, en ofschoon in ’63 het Luth. Hulpgen.

nogmaals voor zijn beschermeling opkwam en deze zich ook weer

aanmeldde, het Bestuur wilde in ’64 tot ordenen niet overgaan, het

zeker ongeraden achtende zich te verzetten tegen zijne zendel. die

ongenegen waren een inh, alhoewel hier opgeleid, als collega te

ontvangen ').

Met dezelfde beslistheid verklaarden zij zich er tegen dat een ander

Alf.
,
Jozef Rasoe, een reeds gehuwd meester uit Koemelemboeaai, in

’59 door Ulfers herwaarts gezonden
,

als hulpzendel. tot hen zou

wederkeeren en toen Ulfers in ’63 er op aandrong dat deze voor

rek. van Gen. zou terug gezonden worden om als geordend Hulp-

zendel. hem ter zijde te staan
,
was men ook hiertoe ongenegen ^).

Men ried Ulfers aan zelf een geschikt jongeling op te leiden die

allicht beter zou ?ijn dan iemand die door zijn verblijf ten onzent te

') Makoinuaan werd in ’64 hulpond. aan de school voor zonen van inl. te Ton-

dano en, na hare ophefEng, aan de Gouv. kweekschool. In ’81 vernam men hier dat

hij voornemens was pensioen te vragen en, tot zijn oude liefde, de zending terug-

keerend, zich nog nnttig wilde maken. In hoever hem dit gelukt is bleef ons onbe-

kend. E. A. ’64 p 92; ’81 p. 151.

Het Bestuur dat met de overkomst van dezen verrast werd, besloot in Aug.
’59 hem dadelijk na aankomst terug te zenden en de gemaakte onkosten voor rek.

van den afzender te laten. De man kwam echter in ’t najaar van ’59 terecht op de

Oplcidingschool voor onderw. te Utrecht en onderwees in ’61 Mal. aan de kweckel.

van de Utr. Z. Vereen. In Mrt. ’G4 naar Indië teruggezonden, overleed hij aan

boord. E. A. ’59 p. 17G, 185, 223. Ber. Utr. Z. Ver. ’G! no. G, p. 14; ’G4 no. G,

p. 19 ; no. 1 1 , p. 14.
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veel Europeer en te weinig Minehasser was om daar met vrucht te

werken ').

Terwijl men hier uit dit alles kon opmaken hoe overinl., al waren

zij hier opgeleid, door de zendel. gedacht werd, hadden deze zich op

de Conf. bezig gehouden met de hun in ’64 gegeven opdracht, en de

uitslag was: dat het Hoofdbestuur, de Jaarverg. schoot er dat jaar

wegens de cholera bij in, den 10^®" Oct. ’66 besloot te Tondano eene

Kweekschool voor hulpzendelingen op te richten. Grfl. die te Tanaw. vaak

met gebrek aan levensmiddelen te kampen had, zou zijne Onderw.

kweekschool ook derwaarts overbrengen maar, op eigen verzoek, niet met

de directie belast worden, omdat hij, wegens zü’ne godsd. denkwijze,

niet het vertrouwen van alle br. genoot. Wilken te Tondano zou

aan haar hoofd komen, en als men dezen dan in J. Loowerier een

zendel. toevoegde die aan de kweekschool onderwijs zou geven maar

tevens een goed deel van Wilken’s gem. arbeid overnam, dan hoopte

men toch in staat te zijn voor de Mineh. een genoegzaam aantal

wel onderlegde hulpzendel. te vormen. Voor te maken onkosten werd

al vast ƒ 3000 beschikbaar gesteld.

Wat Grfl. betreft, hij bleef waar hij was, want met het oog op

de regeeringsplannen in zake het onderwijs, waardoor de Onderw.

kweekschool overbodig zou kunnen worden, besloot men geen ver-

plaatsingsonkosten te maken. Over het leerplan behoeven we niet veel

te zeggen want de vakken waarin Grfl. reeds, met oog op de voor-

gangersdiensten, zijne meesters' onderwees (Meded. VI p. 348 e. v )

werden wat uitgebreid, terwijl het Holl. als leervak werd aangemerkt.

Het opnemen van kweekel. werd den zendel., die een admissie ex.

afnamen, overgelaten, en stelde men eerst tot regel geen jongeren dan

20 en geen ouderen dan 30 jaar toe te laten in ’75 werd 25 jaar als

uiterste leeftijd bepaald, terwijl men bij voorkeur ongehuwde kweekel.

aannam en er een eind ex. zou plaats hebben vóór men tot den dienst

kon uitgaan.

De Kweekschool werd 1 Nov. ’68 met 8 leerl. geopend die f 10

’s maands voor hun onderhoud kregen, terwijl, dank zij een besluit

') E. A. ’3f) p. .38; ’41 p. .311
,

.31.'); ’43 p. 168; ’.30 p. 127; ’.54 p. 26; p. ,')6
;

’57 p. 121, 160, 213; ’.58 p. 65, 77 , 126; "SO p. 136, 176; ’60 p. 147, 164, 217;

’62 p. 15, 21, 26; ’63 p. 21, 490; ''64 p. 43, 92, 253. Hand. ’55 p. 65. 'Verslag

’58 p. 17; ’59 p. 36; ’60 p. 31. Meded. I p. 334. v. Ruijn, Reis p. 348, 389. Allg.

Miss. Zeitschr. X S. 340.
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van den Res. hetwelk men vruchteloos beproefde opgeheven te krijgen

,

ook nog voor iederen kweekel. ƒ 5 of 6,50 hoofdgeld moest betaald

worden. Dewijl het voorts veel in had, onder een volk met heeren-

diensten zwaar bezet, voor goed geld werklieden te vinden die een

huis wilden en, de kontroleurs waren er ook, mochten bouwen,

duurde het nog 7 jaar voorenaleer ten koste van f 2074 het school-

gebouw in orde kwam, dat 15 Oct. ’75 werd ingewijd. Wat de uitslag

betreft, hierover viel niet te klagen. Wèl was de Minehasser nog

met den Ambonnees niet gelijk te stellen want, al nam hij vrij ge-

makkelijk op, zijn geheugen liet even als zijne zucht tot onderzoek

nog al te wenschen over, tot welk laatste zeker ook bijdroeg dat de

meeste kweekel. gehuwd zijnde en door huiselijke zorgen gekweld, nog

al tuinarbeid moesten verrichten. Derwijl het betrekkelijk ver uitéén-

wonen wederkeerige hulp bij voorbereidenden arbeid ondoenlijk maakte,

kostte het Holl. leeren hen bij voortduring veel hoofdbrekens. Over

lust en ijver voor het dienstwerk viel niet te klagen en aan , over-

tuiging des geloofs” ontbrak het niet.

In Dec ’71 werden de eerste 10 kweekel.
,
na een driejarigen cursus

en een eind ex. waarvan men in Meded. XVI p. 379 een verslag vindt,

als penoelong toegelaten en, na in eene feestelijke godsd.oef. een

fraai gebonden ex. van den Mal. Bijbel ten geschenke ontvangen te

hebben, werden zij op eene bezoldiging van ƒ 20 per mnd, zonder

reisgeld bovendien, bier en daar geplaatst. In ’75 was men reeds zoo-

ver dat het aanvankelijk geraamd getal nagenoeg vol was, zoodat

men vroeg: of men het volgend jaar wel een nieuwen cursus zou

openen? Hoewel men hier verlof gaf nogmaals 9 leerl. aan te nemen,

recht bloeien kon de kweekschool evenwel niet, en wel om eene zeer

eenvoudige reden. Volgens Art. 1 en 2 van het in Sept. ’70 uitge-

geven Regl. op het Hulppredikerschap
,
waren de hulppred. verplicht

zelve inl. jongelieden tot het leeraarsambt op te leiden. Wel mocht

geen hunner, tegen eene maandelijksche vergoeding van ƒ20 per leer-

ling, er meer dan 4 hebben maar toch leverde dit een vrij groot

getal op. Enkele hulppred. nl. Rooker en nog 2 anderen
,
hadden ieder

voor zich wel aan het Ind. kerkbestuur verzocht hiervan vrijgesteld

te blijven, ook omdat bedoelde helpers aan de kweekschool te Tomohon

konden opgeleid worden, maar in Mei ’76 berichtte het Kerkbestuur

,

dat, dewijl men nog niet wist welke vrucht de partikuliere opleiding

zou opleveren
,

het niet aanging hierop terug te komen. Terecht

schreef eerstgenoemde hulp[ired. dat de toekomst der Kweekschool

daardoor , aanmerkelijk verduisterd” werd en al meldde in Nov. ’77
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liet Ind. kerkbestuur dat in zijn midden het denkbeeld bijval vond

,de kweekel. onzer hulppred. voor het grooter deel hunner opleiding

van de school te Tomohon te laten gebruik maken”, wetsverandering

wenschte het niet voor te stellen en van vergoeding van gemaakte

onkosten werd niet gesproken. Maar ook al kon dit alles misschien

behoorlijk in orde komen ') zoodat de Kweekschool meer noodzakelijk

werd, dan was er nog een bezwaar. Op Lotjweeier rustte
,
na het over-

lijden van WiLKEN in Febr. ’78, al de zorg der Kweekschool en ook

hij stond tot hulppred. benoemd te worden. Wie zou hem vervangen,

en, zoo men al besloot de school naar Tanawangko te verplaatsen

dan zou Grfl. toch ook meer hulppersoneel moeten hebben? Zeer

begrijpelijk is het dat het Hoofdbest. de vraag: hoe te handelen ten

aanzien eener school welke 18 penoelongs had afgeleverd en waar

nog 9 kweekel. waren, liefst ter beslissing aan de Jaarverg. overliet.

Den Sept. ’78 besloot deze: de inrichting, die bestemd was om,

gelijk bij de inwijding gezegd was, ,de hoogere school” van de

Mineh. te zijn, te sluiten en haar over te brengen naar Tanaw. Dewijl

Grfl. haar echter moeilijk kon overnemen bleef de kweekschool nog

enkele mnden bestaan maar toen Louwerier primo Apr. ’79 als hulp-

pred. in de Ind. kerk optrad, werden de aanwezige kweekel. na ge-

houden ex. geplaatst en „het troetelkind van onzen onvergetelijken

Wilken” opgeheven. Het schoolgebouw door dezen met zooveel moeite

opgericht stond een paar jaar ledig maar sedert Nov. ’81 weerklinken

er de vrolijke stemmen van eene levenslustige meisjesschaar *).

Het spreekt van zelf dat nu de zendel. in de Mineh. in dienst

der Ind. kerk waren overgegaan het wenschelijk was ook de Hulp-

') Eerst 10 jaar later werden de hulppred., die bij zoo uitgebreiden werkkring de

opleiding van jongelieden niet naar behooren konden behartigen, hiervan vrijgesteld.

Natuurlijk viel, toen het er op aankwam al de kweekel. onder écne leiding te bren-

gen , de aandaeht der Reg. op Lodwerier te Tomohon. Ging het dezen ook aan ’t

hart 17 van zijne 20 gem. aan andere br. af te staan, de 28 kweekel. welke hij uit.

Sept. ’86 aan zijne zorg zag toevertrouwd geven hem, die door een paar inl. leeraars

wordt bijgestaan , zeker arbeid en
,

naar we hopen ,
voldoening genoeg. Fit. ’90 was

het getal nog 28. Meded. XXVIII p. 118; XXXII p. 29, l.V^; XXXVI p. 37.

) E. A. 'r,8 p. 155; ’C5 p. 208, 226; '66 p. 5, 67, 76, 97, 138 ;
'68 p. U, 34;

'69 p. 27; ’70 p. 35; '71 p. 22, 40, 149, 162; '72 p. 19, 29, 159; '75 p. 33, 172,

181 , 189, 199; '76 p. 53, 57, 164, 169; '77 p. 11, 32; '78 p. 5, 66, 99, 130, 133,

138, 142, 158; '79 p. 44 , 179; '81 p. 132; '86 p. 157. Mudber. '69 p. 87; '71 p.

162; '75 p. 122; '76 p. 22, 66; '78 p. 168. Versl. '66 p. 16; '67 p. 11; '68 p. 11.

Meded. XI p. 77; XVI p. 379, 387; XXIV p. 170.
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zendelingen of penoelongs aan haar over te dragen. In ’80 had men

er 31 die onder de verschillende hnlppred.
,
van welke deraeesten20,

een zelfs 39 gem. te verzorgen had, dienst deden ’). Gelukkig bleek

de Min. van kol., blijkens missive van Sept. ’80, bereid hen voorloopig

eene toelage te verleenen totdat zij
,
na zeker ex afgelegd te hebben

,

voor goed als „inl. leeraren” in ’s lands dienst konden treden. Al

bleven er in ’81 nog 5 hulpzend. over in de ressorten Ratahan en

Koemelemboeaai
,
4 van deze ontvingen in Oct. ’82 hunne benoeming

tot inl. leeraar en met hen was het Zend. Gen. van het personeel der

hulpzendel. af. In ’91 waren bij de Ind. kerk in de Mineh. 64 inl.

leeraars in dienst en als nu ,de Vereenigde opleiding tot inl.

leeraars te Tomohon”, 29 Sept. ’86 onder leiding van Louwerier aan-

gevangen (zie noot 1 vorige pag.) maar geven mag wat zij aanvanke-

lijk belooft*), de meesters, zoo van de Gen. als van de Gouv. scholen

wat bruikbaarder worden en er nog eenmaal eene inrichting ter op-

leiding van catecheten of evangelisten mag bijkomen, bestaat er hoop

dat in de bediening van het Ev. door inl., in de Mineh. behoorlijk

kan worden voorzien ^).

In de verwachting dat onder de vele vriendinnen der zending

welke ons land gelukkig nog telt er wel zullen gevonden worden die

misschien dit Boek de eer zullen aandoen het eens in te zien, doet

het ons leed geen gebruik te kunnen maken van de gelegenheid een

en ander mede te deelen over den toestand der vrouw in de Mineh.

Hoe uitlokkend het onderwerp ook zij
,
we moeten ons tevreden stellen

de onderstelde lezeressen te verwijzen o. a. naar hetgeen Tendeloo en

Grfl er over schreven in dl. XVII en XXV der Meded.
,

terwijl het

boek van den laatsten over de Mineh., vooral in dl. I p. 314 e. v.

een en ander bevat ’t welk met belangstelling zal gelezen worden.

Dat het Gen. bij al wat het verrichtte om door kweekscholen de

*) Bij een nieuwe indeeling der ressorten in ’83
,
kregen deze van 17—33 gom.

Meded. XXVIII p. 2!I7; XXXIII p. .54.

Een der Hoofden in de Mineli. gaf in ’92 in overweging ook inlanders tot

leeraren in den godsdienst op te leiden. Het lloofdbest., niet wetende of daardoor

ook meer zelfstandigheid aan inl. zon geschonken worden dan wensclielijk wa.s

,

vroeg het advies van de Conf. in de Minch. E. A. '92 p l.bC; '93 p 10.

S; E. A. '80 p. 100, 102; ’82 p. .55, 147; '83 p. 23, 153. Mndber. '80 p. 2G

;

’8i p. 123; ’8Ü p. 13; '87 p. 132. Meded. XXV p. 187; XXVI p. 290; XXXVl
p. 37. Mndber. '91 p. 175.
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ionge mannen tot liooger trap van beschaving op te voeren ook de

vrouw niet vergat, daarvoor pleit niet alleen het feit dat op het

huwelijk der zendel. met vrouwen die den naam van „zendelingszuster”

waardig konden wezen’) werd toegezien, maar ook dat het de op-

richting van scholen voor meisjes in de Mineh. goedkeurde toen het

bleek dat de Gouv. scholen door haar minder bezocht werden. Geheel

vruchteloos was die zorg niet geweest en daar de meisjes vaak de

jongens voorbij streefden en ook snelle vorderingen maakten in hand-

werken
,
waren zij in menige woning ten zegen. Trots al haar huis-

en akkerwerk vonden vele nog tijd des avonds godsd. samenkomsten

bij te wonen, maar in den regel toch al niet op dienen bij anderen

gesteld, bleken zij doorgaans ongenegen zulks te doen in gezinnen

waarin op godsd. minder gelet werd en dus op vriendelijke behande-

ling niet kon gerekend worden. Zoo bleven vele Hoofden zonder

dienstboden, waarvan het gevolg was dat hunne dochters al spoedig

in ’t huishouden moesten helpen en van het noodige onderwijs ver-

stoken bleven, iets waartoe het te eerder kwam omdat zij, de adel-

lijken, meenden hunne kinderen niet met die des volks te kunnen

laten samen gaan. Op zich zelf was zulks al nadeelig, want een leven

waarover slechts een vernis van beschaving ligt gaat zwanger van

verveling en allerlei ijdelheid waardoor men haar tracht te verdreven.

Tot wanverhoudingen zou zulks eindelijk leiden in eene maatsch.

w«aarin zoowel het Gen. als het Gouv. het ontwikkelingspeil van den

man verhoogde. Waar alles onbeschaafd is kunnen vrouwen die,

zooals een eng. dichter het uitdrukte, niets kunnen vertellen dan de

kroniek van het keukengereedschap wel voldoen
,
maar een Minehasser

die wat geleerd had zou zich op den duur nog al misplaatst achten

naast eene vrouw die bij het huwelijk een bos brandhout en een

bundel groene bladen meekreeg als zinnebeeld van haar werk, dat

geacht werd voornamelijk iu eten koken en varkens fokken te be-

staan. Nu zou men dergelijke misstanden wel kunnen laten voort-

woekeren tot de betrokken personen er het nadeel van begonnen in

te zien
,
maar behalve dat zoo’n stelsel van ,laat maar loopen” niet

betaamt aan hen die er naar streven het Ev. ook in ’t huisgezin tot

heerschappy te brengen, stond het te vreezen dat Rome, .Java had

') Zoo dc instr. voor zcndcl. znstors -welke Verster en v. IJssei.stein reeds in

’Ü.T en ’07 opsteldcn ons bekend waren, zou er wul uit blijken dat die zusters hare

talenten vooral aan het vrouwelijk deel der bevolking te wijden hadden. E. A. ’05

p. 410; ’07 p. 72.
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het reeds geleerd, er spoedig bij zou zijn om, door in deze behoefte

te voorzien, de vrouwelijke geestesontwikkeling langs haar latwerk

te leiden.

Aan WiEBSMA. komt de eer toe het eerst op de bestaande behoefte

gewezen te hebben en
,

al zou ter Conf. van Oct. ’76 deze zaak toch

wel besproken zijn, hij bracht er het voorstel ter tafel: eene kost-

school voor dochters van inl. Hoofden en aanzienlijke inl. op te

richten. Waarom men hem buiten de Comm. liet die over deze zaak

advies zou uitbrengen zullen we maar niet gaan gissen, maar

toen het rapp. in Apr. ’77 hier aan de orde kwam vond men zulk

eene school nuttig ja noodig, doch de kas er voor aanspreken — dat

kon niet.

Toch stelde het Bestuur de zaak in handen eener comm. welke

steun zocht en vond bij den oud-res. van Menado P. v. d. Ckab,

die niet alleen eene brochure schreef om haar aan te bevelen maar

ook 4 heeren zich zag toegevoegd om de noodige fondsen bijeen te

brengen. Toen er een goede 10 mille aanwezig was en de Comm. die

som moeilijk kon opvoeren verzocht zij het Bestuur van het Gen.

haren arbeid over te nemen en 9 Jan. ’79 werd besloten ,van Gen.

wege pogingen aan te wenden om op de kleinst mogelijke schaal de

stichting der school tot stand te brengen.” Een nieuwe comm. werd

nu gevormd en dewijl deze ƒ 25000 in handen wenschte te hebben

vóór zij begon waren niet alleen de f 100 van het Gen. en de f 200

van de Maatsch. , Christelijk Hulpbetoon” welkom, maar ook de/ 719

welke de brochure van J. Herman de Ridder: Eene roepstem en smeek-

stem uit Tomohon opbracht. Eer het jaar ’79 ten einde liep werd be-

sloten tot stichting der school, hoewel men toen nog maar over

ƒ 18000 f 400 jaarl. bijdragen te beschikken had. Zij zou gevestigd

worden te Tomohon dat, in het midden der Mineh. gelegen, gemak-

kelijk te bereiken was, waar nog pas wegen als kolfbanen waren

aangelegd, het gebouw van de in ’79 gesloten school voor hulpzendel.

beschikbaar stond en de woning van wijlen Wilken uitnemende ge-

legenheid tot huisvesting bood.

Nadat het Bestuur des Gen. in ’80 de Regl. voor de ,Comm. van

Beheer en van Toezicht” had vastgesteld benoemde het nog in dat-

zelfde jaar 6 leden in de eerste Comm. die steeds 2 leden van het

Bestuur in haar midden zou hebben terwijl aan het , Indisch school-

fonds” dat f 2000 gegeven had en ook later bijdroeg, dc aanwijzing

van een zevende lid werd overgelaten. In de „Comm. van Toezicht”

zouden door de Conf. 3 dames met hare echtgenooten benoemd worden.
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De zaak waarop het nu aankwam was eene Directrice te vinden

en nog in ’80 mocht men benoemen Mej, Gijsbertha Catii. Krook,

die, 30 Nov. ’50 te den Haag geboren, 6 jaar aan de Christ. Nor-

maalschool te Zetten verbonden was geweest. Nadat Mej. W. C. de

Ligt uit Amst. haar als onderwijzeres was toegevoegd verlieten beide

dames 18 Juni ’81 het vaderland om primo Nov. de school met 17

kost- en 10 dagleerl. te openen.

Al stond in de Regl. ook niets geschreven aangaande den geest

waarin het onderwijs zou gegeven worden, dat deze ,godsdienstig”

zou zijn sprak van zelf. liet was duidelijk te lezen in een welge-

schreven en met ruime hand hier te land verspreid blaadje waarin

Grfl. mede tot het schenken van giften opwekte, terwijl uit een

Verslag in Mndber. ’84 no. 3, de school telde toen na ongeveer twee-

jarig bestaan 23 internes, blijkt, dat zulks inderdaad het geval was.

Aan de opvoeding, vooral aan het bestrijden van den leugen, werd

de noodige zorg besteed, het onderwijs, waarbij al werd Mal. niet

verwaarloosd, aan Holl. het leeuwendeel werd toegekend, ontving

van verschillende zijden lof en het was dus een zware slag dat de

cholera, welke in Mrt ’86 ook te Tomohon haar ofiPers begon te

eischen, den 16*^®" de zoo verdienstelijke Directrice wegrukte. Wat
o. a. door Lodwerier ter nagedachtenis van deze ,pietiste in den

edelsten zin des woords” geschreven werd, verdient in no. 7 der

Mndber. van ’86 herlezen te worden.

Op Mej. DE Ligt, die haar huwelijk met H. C. Krdijt beraadvaardig

uitstelde rustte nu een zware taak, van welke zij zich, bijgestaan

door de Juff. Warokka en v. d. Broek, uitnemend kweet. In de dames

E. Cramer die te Assen ,eene welgevestigde stelling” opgaf, en A.

Makking vond men hier eene Dir. en Onder-directrice die medio Juli

Tomohon bereikten en de school overnamen. Hoe jammer dat de

nieuwe Dir. die blijkbaar zeer met haar werkkring was ingenomen,

reeds tegen Oct. ’89 ontslag vroeg en, hoewel de reden welke haar

noopten zulks te doen had opgehouden te bestaan, niet genegen

bleek de aanvraag in te trekken. Na eén bedankje ontvangen te hebben

werd in Apr. ’90 Mej. C. S. v. Assendelft uit Vlissiugen benoemd.

Nog voor het einde des jaars aanvaarde zij haar arbeid, doch bleek

er zoo weinig op hare plaats dat zij medio ’91 heenging. De tweede

hulponderw. Mej. H. E. Korndörffer werd toen met de leiding belast

en wordt bijgestaan door Mej. Willemsz.

Dat dit telkens wisselen van personeel niet best is spreekt van zelf,

en daar een reis naar Celebes ongeveer ƒ 1200 kost baart zulks ook
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den penn. meester zorg. Blijkens het verslag over ’90 werd aan school-

gelden uit de Minah. ƒ 5737, d.i. f 600 meer dan in ’89 ontvangen

maar toch gaf de rek. een nadeelig slot van ruim ƒ 800. Moge Dr.

Francken, die met onbezweken moed de belangen dezer school voor-

staat, de , thesauriers vreugde” smaken dat de vaste jaarlijksche bij-

dragen, welke in ’90 ƒ 446,50 beliepen, toenemen. Waar in dat jaar

aan giften maar ƒ 1187 ontvangen werd, daar blijve, zoolang men

het ook in de Mineh. volstrekt niet aandurft zelfs van welgestelde

ouders den kostenden prijs voor de opleiding hunner dochters te

vragen, deze „op zich zelf staande dochter” van het Gen. der christ.

liefdadigheid aanbevolen ’), tenzij dan de Reg. haar eene subsidie

verleene, waartoe de commissaris Gallois haar voordroeg, van zulk

bedrag zij dat men de liefdegaven in andere kanalen kan doen vloeien.

HOOFDSTUK X.

DE DRUKPERS EN DE ZENDELINGENCONFERËNTIE.

Of de man die, zeker lang geleden, het onderscheid tusschen den

dienst van pred. hier en van zendel. in ’t heidenland met een aan het

soldaten leven ontleenden term als garnizoens- en velddienst heeft

aangeduid, volkomen gelijk had betwijfelen wij. Indien echter de

vergelijking, wat ook voldoende is, maar voor ®/4 opgaat, dan volgt

daaruit dat een zendel. dringend behoefte heeft niet slechts aan

levende maar ook aan doode strijdkrachten. Tot deze laatste mag
bovenal de drukpers gerekend worden.

Niets vreemds dus dat Hellendoorn te Menado
,
in dezen al spoedig

het voorbeeld van Kam te Ambon volgend, reeds in ’31 om zulk een

werk- of werptuig vroeg. Nu had Gützlaff in ’27, nog te Riouw
zijnde, hetzelfde gedaan doch toen die pers, geen engelsche maar

een holl. welke goedkooper was
,
daar aankwam was de man die haar

9 E. A. ’77 p. 19, 20; ’78 p. 16, 19, 22, 65, 162; ’79 p. 3, 140, 142, 202; ’80

p. 12, 14, 16, 46, 54, 171 ;
’81 p. 39; ’82 p. 123, 126; ’86 p. 26, 183; '90 p. 14,

30; '91 p. 22; '93 p. 17. Mndber. '80 p. 26; '81 p. 47, 99, 132; '82 p. 31, 126;

'84 p. 33; '86 p. 97; '87 p. 45, 77, 158, 191 ;
'88 p. 10, 78; '89 p. 26 , 40, 137,

194; '90 p. 15; '91 p. 63; '93 p. 28. Mcded. XXVI p. 142.
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gebruiken zou al naar Siam. Wentink zond haar naar Menado, maar

toen het instrument, volgens den afzender , goed onderhouden”
,
daar

Mei ’34 aankwam achtte de ontvanger haar als , volstrekt onbruik-

baar” de ƒ 50 vracht niet waard, zoodat men hier besloot eene

nieuwe te zenden.

De zendel.- reiziger of reiziger-zendeling Livingstone maakte zich

eens erg boos toen het bleek dat de instrumentmaker die zijn toover-

lantaarn in orde had gebracht vergeten had de platen er bij te doen

,

en de zendel.-drukker Matteen, in Juli ’36 van eene bezoekreis terug

komend op welke kinderen en meesters te gader gedurig om school-

boekjes gevraagd hadden, zal ook wel aanvechting tot toorn te be-

strijden hebben gehad bij de ontdekking dat wel de pers er was doch

geen papier, inkt, raam of bal. Na 29 mnden wachtens kwamen ein-

delijk ook die zaken te Tomohon en bij duizendtallen werden nu«pel-

en leesboekjes in orde gebracht. Hoe jammer dat deze drukker reeds

einde ’42 overleed en daar niemand op de hoogte was van de kunst

verviel de drukkerij geheel zoodat Wilken in ’76 voor ƒ 60 verkocht

wat nog van haar over was. De mal. pers even te voren te Rotter-

dam in orde gebracht, voorzag nu de Mineh. van schoolboekjes en,

al drongen de zendel. ter Conf. van Oct. ’50 ook weer op een eigen

pers aan om ,bij dringende behoefte zich te kunnen helpen”, de op-

richting van een depot van schoolbenoodigdheden te Menado scheen

zóo aan het doel te beantwoorden dat geen gebruik gemaakt werd

van het verlof een oude pers van Timor te ontbieden, terwijl eene

dito te Makassar eerst, na herhaalde opwekking, in ’56 werd op*

gevraagd.

Weldra kwam er wat meer beweging. Op aansporing van Gbfl.

stelde de Conf. in Apr. ’62 voor een Maandblad uit te geven, ten

einde ,de verdere ontwikkeling van den verstandeljjken, godsd. en

maatsch. toestand der Minahassers onder den onmiddelijken invloed

der missie te houden.” Men hoopte dat het blad alras zich zelf zou

onderhouden, later misschien voordeel afwerpen. Stof was er genoeg.

De voorsteller zou de red. op zich nemen, al de br. zouden mee-

werken en de leerl. der kweekschool de pers bedienen, maar dewjjl

de aangekomen oude pers ,geheel onbruikbaar was”, moest eene nieuwe

aangeschaft.

Hoewel men hier het plan toejuichte, mits ,de inhoud van het

maandschrift met de grootste omzichtigheid worde gekozen” tegen

een uitgaaf van ongeveer ƒ 2000 zag men op. Hoelang het plan
,
plan

gebleven zou zijn is moeilijk te zeggen maar in ’G5 brachten een paar
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door ScHAAFSMA ingezonden stukjes de zaak weer in gang. Naar aan-

leiding van deze werd nl. onderzoekt welke literatuur er voor de

Mineh. al bestond en wat er gedaan kon worden om een goede

volksliteratuur te doen ontstaan. De uitkomst was dat in Oct. ’66

tot het zenden van een pers besloten werd terwijl de kweekel. ïï.

Bettink eenigen tijd op eene drukkerij in de leer gezonden zou

worden. Om de kas te ontzien werd het publiek in Mndber. ’67

No. 1 opgewekt hiervoor eenig geld te geven en al bleek het inge-

zondene met voldoende toch kon voor ruim ƒ 800 uit de tweede hand

een pers aangeschaft en aan Bettink medegegeven worden ‘). Toen

deze 5 Nov. te Kema geland was werd het werktuig al spoedig te

Tondano opgezet en in Sept. ’68 verscheen het eerste nummer van

het maandblad de Tjahaja-Syang (glans van het daglicht).

Natuurlijk kostte het eenige moeite op het in het Mal. geschreven

blad, bij een volk dat nog tot lezen moest worden opgeleid een ge-

noegzaam aantal inteekenaren te krijgen, doch dewijl het ook maatsch.

belangen zou behandelen bleken de Bes. en anderen die eenig ambt

bekleedden, samen ongeveer 100 personen, geneigd er jaarlijks ƒ 4

voor over te hebben. Om ook hen te trekken wie het bepaald om
godsd. lectuur te doen was en tevens tegenwicht te geven aan boekjes

waarmee de pastoor nog al mild was, gaf men alras een Bijblad

(Tambahan) gratis en stelde dit ook, althans in den aanvang, voor

een stuiver afzonderlijk verkrijgbaar. In het 2<^® halfjaar steeg het

getal afnemers tot 250, in ’71 onderhield het reeds zich zelf en in

’93 werden 7 a 800 ex. verspreid. Gaat men in deel XIII, XV en

XVII der Meded.
,

in het Tijdschr. v. N. Ind. ’69 II of in Mndber.

’92 no. 5 na, wat er alzoo gegeven werd, dan zal niemand ontkennen

dat voor afwisseling gezorgd was. Als we voorts vernemen dat ver-

schillende inl. bijdragen leverden en er reeds door deze een kleine

strijd gevoerd is over de vraag of het Alf. niet meer waarde heeft

dan het Mal., kon het wel gebeuren dat het blad later, voor een

deel althans, in de landstaal geschreven wordt.

Hoe dit ook loope, als men weet dat de inl. uit dit blad vernemen

hoe hunne in Atjeh dienstdoende betrekkingen het hebben en er

') Hendrik Bettink uit Vreeswijk, werd 19 jaar oud in ’59 tot het proefjaar

toegelaten. Na ook eenigen tijd van Dr. P. J. de Boode te Hoogkarspel onderricht

ontvangen te hebben, werd hij geordend en verliet 14 Mei ’67 het vaderland.

E. A. ’59 p. 12; ’65 p. 131; ’66 p. 92; ’67 p. 71. Mndbr. ’67 p. 59, 72.

KEUIJF, Geschied. Aed. Z. Gen. 26
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brieven in lezen van bun landslui die naar de mede in dien boek

wonende Bataks trokken, dan geldt nu vooral wat Nieiuxn reeds

vroeger verzekerde, dat die stukken ,een niet te versmaden bewijs”

leveren voor de hoogte welke de volksontwikkeling door onderwijs en

evangelisatie reeds bereikt had.

Dewijl Bettixk door de Conf. werd aangewezen om Grfl. voor een

deel van zijn gem. arbeid te ontlasten verhuisde in ’71 de pers

naar Tanaw., en aangezien de 5 leerl. welke tot hare bediening

werden opgeleid nog al gedachteloos bleken ja, ,schrik” voor de

instrumenten hadden en tot zwaar werk, zooals afsnijden van boeken,

maar niet te bewegen waren, vreesde Bettisk dat mocht hem

eens gebeuren wat Matteen in ’42 overkomen was, de pers zou stil-

staan. Dit laatste mocht niet want behalve dat het met het Mndblad

vooruitging en door herdruk in schoolboekjes voorzien werd, kwam
er zooveel werk van particulieren dat sedert ’71 de drukkery een

batig saldo afwierp en een nieuwe pers noodig bleek. De uitgaaf van

een vraagboekje over de Bjjb. geschied, door Wiersma werd door

sommige br. nog al euvel geduid en in ’74 besloot men dus dat geen

geschriften van wege het Gen. gedrukt zouden worden waartoe men
hier

,
nadat ’

, van de leden der Conf. zich er vóór hadden verklaard

,

geen toestemming gaf, terwijl voor herdruk of andere uitgaven,

kantoorwerk uitgezonderd, de , Commissie van toezicht op de druk-

kerii” verlof moest geven.

Na 9 jaar voor de pers gezorgd te hebben had de gezondheid van

Bettink, die ook aan zijne gem. moest arbeiden, zóo geleden dat ver-

lof naar Nederland vragen noodig bleek ‘). Er was gelukkig een

ander aan wie de uitgaaf van de Tjahaja-Syang die 863 en van het

Bijblad dat 125 afnemers in 76 plaatsen van den Archipel telde,

kon worden overgedragen *). Op aanbeveling der Couf. stelde men

hier, Febr. ’77, aan het hoofd der drukkerij A. de Lange®).

1) Bettink ging in Jan ’80 als hulppred. naar Benkoelen. (Snm. 'W.kust). E. A.

’80 p. 21.

-) E. A. '28 p. 393, 396; ’32 p. 176; ’35 p. 20, 69; '37 p. 126; '39 p. 87; '40

p. 257; '48 p. 52; '50 p. 27; '51 p. 98, 103; '55 p. 154; '56 p. 141, 159; '62

p. 157, 160; '65 p. 235; '66 p. 48, 69, 101, 161, 164; '67 p. 71, 241; '68 p. 49,

166; '69 p. 5; '70 p. 9; '71 p. 63, 195; '72 p. 48; '74 p. 18, 24; '76 p. 133; '77

p. 24, 32, 129. Mndber. '67 p. 8, 59; '76 p. 61. Meded. XVII p. 47.

*) A. DE Lange, van Schiedam, metselaar, werd 23 jaar oud, in Oct '66 toege-

laten. Mede omdat h'ij grooten aanleg voor handwerk had besloot men hem niet op
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Moest deze ook klagen over den weinigen lust der inl. om bij de

pers te werken, hij werd bovendien nog belemmerd door de heere-

diensten die van elk zijner gezellen 36 dagen per jaar eischten,

waarbij dan nog de neger ijdiensten kwamen. De zaken gingen even-

wel vooruit en toen de Lange, die in ’79 bij de ophanden zijnde reis

van Grel. naar hier bij de red. van het Mndblad ook de leiding der

kweekschool zou op zich nemen
,
weder verzocht geordend te worden

,

besloot men hier hem het bewijs te doen toekomen ,dat het Hoofd-

best. van het N. Zend. gen. hem de bevoegdheid toekent tot het

bedienen van Doop en Avondmaal”, met welk besluit de br. in de

Mineh. in kennis zouden gesteld worden. Of het Hoofdbest. hiertoe

bevoegd kon geacht worden nemen wij de vrijheid te betwijfelen en

de Lange zelf scheen daaraan ook te twijfelen zoodat hij enkele rott.

pred. in den arm wilde nemen om hem een ordeningsbrief van de

H. Comm. te bezorgen. Gelijk wij reeds verhaalden zag deze Comm.
hierin bezwaar, zoodat de Lange wel het gevoel zal behouden hebben

bij de andere br. „achter te staan.”

Dewijl hij wat zijn gezondheidstoestand betreft ook niet met velen

hunner gelijk stond moest hij in ’82 zijn werk verlaten om onder

behoud van trakt. en eene toelaag van ƒ 1400 hier genezing te zoeken.

Gelukkig dat hij zijn pas nieuw drukkerij-gebouw aan de zorg zijner

vrouw, welke daarvoor een bewijs van erkentelijkheid ontving, kon

overlaten, maar toen hij begin ’85 weer was teruggekeerd bleef zijn

eigen welstand veel te wenschen overlaten. Dit laatste was ook het

te leiden tot het ex., maar te laten voorbereiden om later de uitvoering van bouw-

werken enz. op zich te kunnen nemen. In de godsd. samenkomst van 17 Juli

’72 werd hij als zendel. ingezegend en 28 Dec. d. a. v. zeilde hij uit met bestem-

ming voor Bol. Mongondou. Juli ’73 in de Mineh. gekomen ging hij wel het volgend

jaar op een verkenningstocht uit, maar dewijl van eene vestiging geen sprake kon

zijn en men ook niet wist of hij naar Gorontalo kon en w'ilde gaan
,
was dc Conf.

met hem verlegen. Dewijl hij de Sacramenten niet bedienen mocht weigerde hij in

’74 WiERSsiA gedurende diens afwezigheid te vervangen, en ofschoon hij er aan ge-

dacht had in het Ratahansche eene handwerkschool met eigen moerids te beginnen

,

bezwaren deden er hem van afzien. In de adm. der kweekschool had hij ook geen

lust maar einde ’74 zou hij toch maar naar Tanawangko gaan om bij den bouw
der school hulp te bieden. Uit zijn schrijven in Juli ’77 bleek dat de man, die

ruim 4 jaar zoowat om gist en kaneelwater geloopen had
, met opgewektheid in de

drukkerij werkzaam was en ingenomen bleek met het ond. in het IIoll. dat hij aan

de kweeksch. te geven had. E. A. ’66 p. 123; ’G7 p. 83; ’71 p. 10, 101; ’72p. 110,

ICG; ’73 p. 238; ’74 p. 160, 164; ’75 p. 13, 160; ’76 p. 16; ’77 p. 13, 122. Mndber.
’72 p. 135, ’73 p. 30.

26 *
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geval met zijne persen die zoo goed als versleten waren en daar de

uit Koepang gezonden pers van Teffer, ofschoon nooit gebruikt, te

veel geleden had om in de behoefte te kunnen voorzien, kreeg hij

in ’88 een nieuwe pers die. in ’93 nog ongebruikt stond omdat zij

hem, die nooit om inlichting gevraagd had, te gecompliceerd was.

De verstandhouding tusschen hem en de hulppred. had ook ver-

nieuwing noodig. Hij klaagde dat zij de verspreiding van Mnd- en

Bijblad en een reeds sedert ’75 voor 15 cent uitgegeven Bij b. almanak

niet genoeg bevorderden ^). Zij meenden, hij was te duur en niet

inschikkelijk genoeg, en toen hü van die laatste eigenschap blijk gaf

door beslist te weigeren de lijst van wanbetalers uit het Mndbl. weg

te laten, bedankte ten Hove voor de red. zoodat het , Daglicht” ge-

durende eenigen tijd zijn glans verborg. Op verzoek nam H. C. Kruijt

de red. op zich, terwijl na diens vertrek Louwerier in Dec. ’89 er

zich mee belastte. De gezondheid van den uitgever was intusschen

steeds minder geworden zoodat hij in ’88 ontslag vroeg met behoud

van trakt. Dewyl men hier wenschelyk achtte dat hij bleef en hem
den arbeid verlichten wilde, bleef hy ook doch herhaalde in Mei ’9Q

zijn aanvraag om pensioen onder overlegging van een certificaat van

een geneesheer, waarop men besloot hem vrijen overtocht te geven en 2

jaar ƒ 600. A. Hulstra
,
daartoe reeds aangewezen

,
behoefde gelukkig

de drukkerij niet over te nemen omdat de Lange zijn verzoek introk.

Men nam hier daarmee genoegen en na hem het vertrouwen te heb-

ben kenbaar gemaakt dat hij van zijne zijde zou trachten met de br.

in de Mineh in goede verstandhouding te komen en te blijven en het

mogelijke zou doen om de drukkery tot grooter bloei te brengen,

achtte men het toch wenschelyk naar een flink werkman om te zien

die hem zou kunnen bijstaan ^).

Er bestond in de Mineh. evenals op andere zendingsvelden reeds

vroeg een Hulpgen.
,
doch hoewel er nog in ’46 stukken gewisseld

waren waarin de zendel. zich „het Hulpgen. in de Minah.” noemden,

toch had het feitelijk reeds opgehouden te leven in ’39, na den dood

i") Voor ’93 werden er van dezen laatstcn 4000 ex. gedrukt. E. A. 'OS p. 58.

=) E. A. ’74 p. 19; ’75 p. 1G8; ’77 p. 13; ’78 p. 38; ’79 p. 189, 199; ’80 p. 45,

56; '81 p. 16, 42; '82 p. 43, 160; '83 p. 40; '84 p. 8; '85 p. 56; '86 p. 10, 22;

'67 p. 31 , 35, 167; '88 p. 36, 38 , 71, 186; '89 p. 187; '90 p. 59, 141 , 148, 160;

'91 p. 12, 19; '93 p. 40. Mndber. '85 p. 95; '92 p. 65.
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van Hellesdooen. De Inspector begreep dat dit zoo niet kon en

22 Mrt. ’47 vereenigde bij Riedel, Wilken, Linemanu en Heemann

te Langowan om met Schwaez en Jellesma over de belangen van

hun werk, zooals Zondagsviering, huwelijkssluiting, taal en bovenal

de schoolquaestie te beraadslagen. Dit leverde zulke goede vruchten

op dat het 7 tal, eer 2 er van heengingen, 20 Apr. nog eene Confe-

rentie hield te Tondano waar bepaald werd dat men 2 keer ’s jaars,

bij afwisseling op ieders station, zou bijeenkomen om te raadplegen

over alles wat de missie betrof en te overwegen wat men
,

’t zij als

verzoek, ’t zij als advies aan ’t Bestuur en anderen zou kenbaar

maken.

De Zendelingenvereeniging of Conferentie was nu op gang
,
in '48 kwam

men bijeen te Tomohon en Menado en dewijl de copie der notulen

herwaarts gezonden en de rekening van ontvangst en uitgaaf daar

vastgesteld werd, wist men hier hoe het met de zending stond en

dit alles gaf ruime stof tot beraadslaging. De Res. het oog hou-

dend op alle vereenigingen, wenschte reeds in ’54 te weten of deze

Vereen, wel als , zedelijk lichaam” was erkend, zoo niet, dan be-

hoorde zulks nog te geschieden. De Vereen, antwoordde dat derge-

lijke erkenning niet was gevraagd, en daar zij het N. Z. Gen.,

’t welk door het Gouv. erkend was, vertegenwoordigde men deze

ook niet noodig achtte. Hier scheen men in dit antwoord iets te veel

te vinden en Mrt. ’55 besloot men de Conf. er opmerkzaam op te

maken dat zij het Gen. niet vertegenwoordigde, maar uit afzonder-

derlijke personen bestond die ieder voor zich verantwoordelijk waren

en slechts nu en dan bij elkander kwamen om over de belangen der

zending te spreken. De br. hiermee weinig ingenomen, beschouwden

het als eene levensquaestie een , zedelijk lichaam” te zijn en ver-

zochten om in dat karakter te worden aangemerkt, waarop geant-

woord werd dat daaruit botsingen konden voorkomen en de Reg.

minder gaarne met een lichaam zou handelen dat buiten het door

haar vertrouwde Gen. stond. De zaak was echter dat men op Ambon
en Java al zooveel last van zelfstandige Hulpgen. had gehad, dat

men dergelijk lichaam in de Mineh. niet begeerde, te meer daar de

Conf. in ’61 ook al zendel. verplaatst had, wat men hier aan zich

wilde houden. Omdat de zendel. echter niet ophielden erkenning als

zedelijk lichaam te vragen, keurde men hier in Juni ’63 een sOnt-

werp Regl. voor de Zendel. Vereen.” goed en toen al spoedig de Res.

,

dank zij het voorbeeld door Happé gegeven
,
wat welwillender werden

,

bleek het niet meer zoo noodig dat de Conf. zelfstandigheid kreeg.
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Zoover wij konden nagaan hebben de samenkomsten steeds gestrekt

tot welzijn der missie en nam zeker anonymus in ’G2 ook de vryheid

in het Bat. Hand.blad de Conf. als „drinkgelagen” te brandmerken,

een aantal ingezetenen der Mineh. logenstraften dergelijke aantij-

gingen in hetzelfde blad zóo afdoende dat er geen schaduw van over-

bleef. Goed was het dat in ’75 besloten werd ook de gem. iets van

deze bijeenkomsten te doen genieten door aan den vooravond er

van eene godsd. oef. te houden waarin verschillende br. een woord

spraken terwijl zulk eene wijding er ook toe kon bijdragen om bij

verschil van inzicht op theol. gebied de samenkomst te doen zijn in

den geest van Hem dien allen toch als hun Meester erkenden. Kon
zoó de band der gemeenschap wel rafelen doch niet breken, toch

werd hij met dit laatste bedreigd toen, ten gevolge van den overgang

der gem. aan de Ind. kerk, de zendelingen hulppredikers werden.

Reeds ter vergad. van Oct. ’75 was de verhouding van de hulppred.

tot de Conf. ter sprake gekomen
,
doch Tendeloo

,
Rooker en Brouwer

die het eerst zouden overgaan meenden dat zij lid konden blijven

al ontveinsden zij zich niet dat er uiteenloopende belangen konden

komen. Allengs gaven enkele br. echter teekenen van verslapping en

toen in ’80 Linemann en Tendeloo bedankten werd van hier te kennen

gegeven dat men zulks betreurde, want al was thans „alle bestuur

van onze zijde uitgesloten” men wilde gaarne met de Conf. en met

de br. briefwisseling onderhouden. Mocht de naam der Vereen, thans

ook minder juist zijn, men kon een anderen kiezen doch de zaak

diende te blijven.

In Jan. ’81 waren slechts 4 leden opgekouien doch deze achtten

dat de Conf. moest blijven bestaan al kwam men ook maar eens bij

elkaar, terwijl huns erachtens ook de hulpzendel. die weldra inl.

hulppred. zouden worden behoorden deel te nemen aan de Vereeniging

van Ev.dienaren in de Minahassa. Het volgend jaar waren er weer 8

leden aanwezig.

Gaat men na wat daar behandeld werd in zake het „Verslag over

de Evangelisatie in de Minah.”, de scholen. Onderling hulpbetoon,

de Meisjesschool enz. dan verwondert het ons niet de leden tot het

besluit te zien komen: „dat de Vereen, alle reden van bestaan op-

levert” maar ook alle br. er aan deel moesten nemen. Dit laatste

scheen weer te wenschen over te laten
,

in ’83 werd geen verg. ge-

houden en eerst in Sept. ’84 waren op 3 na, alle leden weer bijeen. Men

verbond zich, Nrdb. had er op aangedrongen, de Conf. niet te ont-

binden, ja in Oct. ’8G waren de min juiste opvattingen van het werk
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des hulppredikers, alsof dit maar alleen betrekking had op het werk

van een pred. in gevestigde gem.
,

al in zoover verdwenen dat men

besloot den ouden titel: „Zendel. Vereen, in de Minah." weer te her-

stellen want, zóo heette het „er is veel gemeentewerk in de Minah.

dat zuiver zendingswerk is gebleven *).”

o. Aanval op- en overgave van de gemeenten.

HOOFDSTUK XL

DE ROOMSCHE PROPAGANDA,

Sprekend over de wijze waarop de Roomsch Kath. zendel. de Engel-

schen op Tahiti behandeld hebben, wijst de schrijver van de bekende

South Sea Bubbles op den jakhals. Deze heeft, zoo verzekert hij, den

oud Engelschen Zendingsleeuw niet tot zijn prooi geleid, maar toen

de strijd voorbij was heeft hij zooveel hij kon van het karkas ge-

stolen en is toen heel bedrijvig met enkele povere beenderen in den

bek weggeloopen om al het dwaas gedierte te doen gelooven dat hij

het was die het monster geveld had. Aan dergelijke manier van

handelen heeft vermoedelijk de Dir. Hiebink gedacht toen hij in ’44

zijn voorstel tot inspectie ter tafel bracht. Hij wees er op dat

deze oók noodig was ten einde gewapend te zijn tegen eene macht

die er zich op toelei den zegen der Herv. te rooven „en die hare

dienaars bij voorkeur een werkkring zal aanwijzen waar door den

arbeid onzer zendel. de akker pas ontgonnen en de vrucht het spoe-

digst in te zamelen is.” ’t Is zoo, de zoogenoemde „vredespaus”

Leo XHI had toen de prot, zendel. nog niet gebrandmerkt als; „be-

driegelijke mannen, verspreiders van dwalingen
,
welke de heerschappij

van den vorst der duisternis zoeken uit te breiden” (Schrijven van

3 Dec. ’80), maar bekend was toch dat volgens de grondstellingen

‘) E. A. ’47 p. 131; ’48 p. 89; ’49 p. 47, 117; ’55 p. 46; ’56 p. e.l, 177; ’58

p. 154, 164; '61 p. 16; '62 p. 148, 150; '63 p. 286, 297, 310, 312, 321 , 355, 441
;

'64 p. 261 , 267; '75 p. 181; '76 p. 13; '80 p. 147; '81 p. 32; '82 p. 44, 52; '85 p.

10; '86 p. 14. Mndber. '86 p. 69. v. Khijn, Reis p. 339, 396, 404.
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van het sedert 1622 bestaande ,Propaganda-eollege” overal , terra

inissionis est ubi impune grassantur baereres.”

Xu stond daar wel tegenover dat Paulus in Rom. 15 : 20 zeer bad

afgekeurd te gaan bouwen ,op eens anders fundament”, maar dewijl

de voorsteller ook wel wist dat Paulus te Rome nog steeds gevangen

zit en geen roomseb geestelijke er zich om bekommert de echtheid

van zijn zending door het feit bevestigd te zien dat alleen door zijn

werk eene gem. tot stand komt, was bij er niet gerust op dat de

uitspraken van zoo’n man de zoogen. Kath. kerk in baar megalomanie

zou beteugelen. De uitkomst beeft zijne vrees niet gelogenstraft, de

invasie is gekomen.

Of ’t waar is dat een Ambonnees zelden het Prot. verlaat
,
doch de

Minebasser in garnizoensplaatsen lichter is over te halen, laten we

daar, doch door doopen en herdoopen van pseudo amb. militairen,

in ’t leger worden alle inl. christen soldaten „Ambonneezen” genoemd,

wist Rome in de Mineb., waar ook hier en daar nog wel een roomseb

ambten, gevonden werd, bet zoover te brengen dat bet zich op een

genoegzaam aantal zielen beroepen kon en een reizend pastoor moest

toegelaten worden. Zoo ééns per jaar verscheen dan ook in de Mineb.

een pastoor dien de zendel. als bet te pas kwam vriendelijk herbergden.

Allengs kwam bet van éene dienstreis op 2 en pastoor J. de Vries

die in Sept. ’68 de Mineb. bezocht nam zijne taak zoo ruim op dat

bij te Kenia en te Kakas ongeveer 100 kinderen doopte van lieden

die, ofschoon tot de prot. gem. beboerend, wegens leven in wilden

echt er weinig kans op hadden hunne kinderen door de zendel. ge-

doopt te zien. Ook in bet Ratabansebe, waar de kontroleur een steun

was, doopte hij tal van dorpshoofden met hunne familie, ongeveer

140 personen, waarvan maar de helft tot de heidenen behoorde. De

zendel., met schrik ontdekkend dat de effen wateren van hun voor-

spoed nog geen diepe gronden genoeg hadden om zulke stormen ook

voor de toekomst onmogelijk te maken, vestigden hierop de aandacht

van den G.-G. Mijer met beleefd verzoek om, daar N. Indië nog

terrein genoeg voor eene roomsche missie aanbood, zulk eene niet

voor de Mineh. toe te laten. Hier wendde men zich tot den Min.

Hasselmah en uit diens antwoord (17 Mrt. ’G9) bleek dat door de

Reg. geen grenzen waren getrokken voor het werk der verschillende

Zend. gen. maar dat de G.-G. zou overwegen wat hem te doen stond.

Ook het Bestuur der Prot. Kerken in N. Ind. werd op het gevaar

gewezen en al kunnen we niet zeggen wat door den opperlandvoogd

verricht werd, voorloopig hoorde men geen klachten meer en in ’73
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kwam zelfs een pastoor die weinig reden tot klagen gaf. J. van

Meurs echter, die in Nov. ’74 de Mineh. bezocht doopte weer enkelen

en stelde zelfs een paar malcontente oud-meesters op zekere bezoldi-

ging tot zendel. aan. Wederom wees de Conf. 22 Dec. ’74 den G.-G.

Lcudon op dit alles, met verzoek den pastoors die dienstreizen deden

geen vrijheid tot missionair wcrk te geven, waartoe zij toch verlof

van het Gouv. behoefden volgens Art. 123 van het Reg. Regl.

Ofschoon men hier wel inzag dat het voor de Reg. moeilijk viel

roomsche geestelijken geheel te weren, toch begreep de Jaarverg.

van ’76 iets te moeten doen, en eene comm. nam op zich den Min.

van kol. een adres te zenden en Z. Ex. er later over te spreken. De

pas opgetreden titularis, Alting Mees, gaf als zijn meening te kennen

het ongepast te achten dat de Roomschen op hetzelfde veld met de

Prot. gingen arbeiden
,
maar — de zaak behoorde tot de bevoegdheid

van den G.-G. De pastoor ging intusschen bij nacht en ontijde zijn

gang en toen in Juli ’77 een comm. zich op nieuw bij den Min.

vervoegde kon deze zich niet voorstellen dat verlof tot eene roomsche

zending zou verleend zijn, maar men werd alweer naar den G.-G.

verwezen, die, toen weder vergunning werd gevraagd tot eene dienst-

reis als voorwaarde stelde dat de pastoor zich onthouden zou van

het maken van bekeerlingen. Dit beviel den aartsbisschop van Sirace

i. p. i.
,
hoofd der missie in N. Ind. en tevens pastoor te Bat., zoo

weinig dat hij 28 Juni ’80 een beklag indiende. De G.-G. van Lans-

berge gaf 14 Juli ten antwoord; dat de ondervinding aan de Reg.

de overtuiging had geschonken hoe, althans in den eersten tijd,

verdere pogingen der R. K. geestel. om bekeert, te maken aanleiding

zouden geven tot ongeregeldheden en dus, ook in het persoonlijk belang

dier geestel., niet mogen worden toegelaten. Op dit zeer wel te ver-

dedigen ') standpunt is de Reg. echter niet blijven staan. Men zou

haar dit ten goede kunnen houden wanneer het volk in de Mineh.

zoo snel tot ontwikkeling gekomen ware dat het in staat bleek op

godsd. gebied zelfstandig te oordeelen. Ook wel, wanneer het Gen.

dat daar arbeidde gebleken was voorstander te zijn van wat men op

landbouwgebied , extensieve cultuur” noemt, zoodat het een veel

grooter veld in beslag had genomen dan het behoorlijk bewerken

kon en alles, tot schade van het volk, slordig in zijn werk ging.

Geen van beide was echter het geval en door eindelijk in ’82 het

‘) Verg. het door Bobiué v. d. Aa gesprokene in het Ind. Gen. Meded. XXIX
p. 192.
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hek van dam te nemen kreeg Hst en verleiding het begeerde loon.

De geestelijken toch zorgden er wel voor dat op allerlei wijze hunne

aanhangers vermeerderden. Of het waar is dat een geheele comp.

soldaten in Atjeh roomsch werd omdat daar geen gelegenheid zou

geweest zijn prot. godsd.oef. te houden, kunnen we, al was ook in

den Ev. dienst voorzien *), bevestigen noch ontkennen, maar in den

dienst voor de garnizoenen te Salatiga en Ambarawa kon door den

pred. van Semarang niet zóo voorzien worden dat Rome er geen ge-

legenheid had om bekeerlingen te maken die, naar de Mineh. terug-

gekeerd, konden meegeteld worden. En wat nu het werken op het

terrein zelf aangaat, Loüwerier spreekt van tientallen die bekenden

bedrogen en verleid te zijn doch zich schaamden door terugkeer zulks

openlijk te erkennen. Hij ontmoette zelfs eene vrouw die in een huis

werd geroepen
,
waar zij

,
vuil en slordig als zij was

,
zoo maar even

gedoopt werd. Mannen die in overspel leefden gingen over, hopende

dat nu ook hun vroeger huwelijk ontbonden zou zijn; onmondigen

werden van de ouders geroofd en gedoopt en waar men het over het

algemeen niet nauw nam met de zedelijkheid, mits men maar over-

ging, gebruikte men zelfs dobbel- en kaartspel om tot het onderwijs

te lokken. We voegen hier nog bij dat in de Mineh., waar de ver-

houding tusschen zendel. en ambten, wel eens te wenschen overliet,

de maatschappelijke wateren al meer troebel werden en Rome altijd

de kunst verstaan heeft in dergelijk water te visschen; dat toepassing

van kerkelijke tucht of achteruitzetting van meesters die op bevorde-

ring rekenden ontevredenen maakten die bij Rome troost zochten,

en dat, waardoor dan ook gewonnen Hoofden, zooals Dr. ISciiagen

VAN SoELEN het uitdrukt, hebben , geperst en geprest”.

Het is dus niet te verwonderen dat de lijst van Roomschen al

langer werd ja Rome er zelfs naar streefde te Menado een Statie te

krijgen. Hiervan zag het , Hoofd der missie”, in Febr. ’82 voorloopig

nog wel af, maar in ’t Reg. besluit van 10 Mrt. ’82, waarin van dit

, afzien” melding wordt gemaakt, werd tevens bepaald: dat de R.

geestelijken die 2 keer per jaar op ’s lands kosten hun dienstreizen

*) Over Pattiselanno die reeds sedert 10 jaar zich verdienstelijk maakt in het

hospitaal te Kotta Radja en Ds. C. M. van Oosterzee in wien de- pastoor daar,

wat den omgang met militairen aangaat, „zijn man gevonden” zou hebben, zie men

„de Sprokkelaar” v. 6 Jan. ’93 en de „Kerk. Cour.” van 22 Juli ’93. Uit een brief

van een soldaat aan den bekenden Joii. v. D. Steur blijkt dat soldaten in Indic,

faute de mieux, ook wel de R. Kath. Kerk bezoeken. liet „voldeed ons wel aardig”

voegt de briefschrijver er bij. De Sprokkelaar 14 Juli ’93.
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zouden volbrengen geen pogingen mochten aanwenden om inl. die

reeds „tot een ander christ. kerkgen. behooren” voor hun geloof te

winnen. Hierin lag dus: dat zij bekeerl. mochten maken, nl. uit de

weinige heidenen en Moham. die nog in de Mineh. gevonden werden

,

welk aantal zeker minder zou geweest zijn indien de zendel. ook zoo

vlot met doopen geweest waren als de priesters.

Het standpunt in ’80 ingenomen werd dus ’82 door den G.-G.

’sJacob verlaten, Rome mocht nu wel missioneeren
,

mits niet onder

hen die alreede tot de gem. der hulppred. behoorden. Xu werd in

Juni ’82 een pastoor die zijn bekeeringsijver ook tot Protest, had

uitgestrekt wel gelast zijne reis tijdelijk te staken
,

maar dat

baatte natuurlijk weinig, want Rome wist er wel voor te zorgen dat

het uit niet-Christenen aanhangers wou, en was voorts slim genoeg

Ev. Christenen gelegenheid te geven heimelijk over te gaan.

Om dit laatste te verhinderen gaf laatst genoemde G.-G. 14 Juni

’83 het zoogenaamde „ Briefjes-besluit”, volgens hetwelk een inl.

Christen die zijn kerkgen. wilde verlaten daarvan in tegenwoordig-

heid van 2 getuigen kennis moest geven aan den geestelijke van zijn

kerkgen. terwijl deze daarvan „terstond” kosteloos een bewijs moest

afgeven opdat de houder daarvan in een ander kerkgenootschap kon

worden opgenomen. Ten onzent bleek Dr. ScHAEriiAN zoo weinig

met dezen maatregel ingenomen dat hij er 21 Xov. ’83 den Min.

V. kol. over interpelleerde
,

doch pastoor le Cocq d’Aeiiasdville

wist er best partij van te trekken. Geleid door een paar getuigen

zond hij troepjes lieden naar den hulppred. die dan maar terstond

moest klaar staan om bewijzen af te geven. Die van Tomohon b. v.

kon er op eén dag GO afgeven en
,

daar hij in de doopboeken

moest nagaan of die lieden wel tot zijne gem. behoorden, was de

dag er mede gemoeid. Bij dien van Langowan kwamen de over-

gangslustigen toen hij gereed stond ter kerk te gaan en dewijl hij

hen liet wachten, volgde een aanklacht. Verbittering was van dit

alles het gevolg en als we hier nog bij vermelden dat roomsche

schoolkinderen werden afgezonden om liederen ter eere van Maria

voor de woning van den hulppred. te zingen, ja dat deze, wat Loo-

WERIER reeds in ’79 overkwam, door kinderen werden uitgejouwd en

het districtshoofd voor erger nog vreesde, dan behoeven wij ons

niet te verwonderen dat IJlfers den Res. kennis gaf den indringer

bij dag en bij nacht, in de huizen of op verboden paden, alsook op

’s Heeren wegen te zullen opzoeken en te weerstaan en zulks ook

deed. Anderen volgden hem hierin na ja ook de penoelongs lieten
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zich niet zonder protest hunne schapen ontstelen. Of een hunner

zich veroorloofd heeft den pastoor te vergelijken bij een , vliegenden

haan”, hem een „menschendief” genoemd heeft die een ,stinkenden

godsd.” had, laten we, , Mijnheer de Kontroleur” vond geen schuld

in hem
,

maar daar
,

doch dergerlijke nare dingen teekenen een

toestand die zeker ambtenaar aan de Reg. deed schrijven: „Alleen

door de kalme houding van protestantsche zijde is rustverstoring

voorkomen.”

Het spreekt van zelf dat het Bestuur hier niet stil zat. In eene

Memorie werd 18 Apr. ’84 aangetoond hoe wenschelijk het geweest

ware zoo de Reg. er tegen gewaakt had dat verschillende kerkgen.

in eenzelfde streek gingen arbeiden, doch de Comm. die haar den

Min. Sprenger van Eijk overhandigde kreeg niet veel troost. Het was,

meende Z. Ex., nu eenmaal stelregel van de R. kerk te doopen waar

zich daartoe de gelegenheid aanbood en daarmede moest men reke-

ning houden. Als Rome dus maar regels stelt dan moet er rekening

mede gehouden worden, Rome moet zijn zin hebben. Het zou dien

ook krijgen in zake eener Statie in de Mineh. welke „voorloopig”

maar opgegeven was, en in ’85 liep het gerucht dat zij te Menado

zou gevestigd worden. Wederom vervoegden Bestuurders zich bij den

Min. er op wijzende dat de bevolking buiten staat was het verschil

tusschen roomsch en protest, te begrijpen zoodat, met het oog op de

helpers welke Rome koos, godsd. haat gekweekt zou worden, terwijl

verschillende elkaar opvolgende Min. meermalen verzekerd hadden

hoe naar Art. 123 van het Reg. regl. het werken van verschillende

gezindten in de Mineh. verhinderd zou worden. Het mocht niet baten

en dewijl het zendingswerk van het Gen. in ’79 had opgehouden en

door den gewonen dienst van hulppred. vervangen was, begreep men

dat Rome, hetwelk eigenlijk nooit bepaald verlof tot missioneeren had

verworven maar het, hoe dan ook, zoover had weten te brengen dat

het op een aantal aanhangers kon wijzen, ook op gewonen dienst

aanspraak had. In Apr. ’8(3 vernam men hier dan ook dat de G-G.

VAN Rees den res. van Menado uitgenoodigd had B. J. J. Mutsaerts

daar als pastoor te erkennen en deze betrok reeds in Juli d. a. v.

zijn post terwijl in ’92 het vestigen eener Statie welke Celebes en

onderhoorigheden zou omvatten, werd toegestaan. Rome had dus na

enkele jaren wroetens zijn doel bereikt en het Bestuur des Gen.

begreep dat „zwijgen en afwachten, toezien en de Br. in de Minah.

wakker houden” het eenige was dat overbleef. Dit belette niet hier

het publiek op de hoogte te houden van wat daar voorviel. We wijzen
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op het Verslag van 75, het ,Broederlijk schrijven” van ’86, het be-

vorderen der uitgaaf door de Ev. Maatsch. van Dr. Sciiagen van Soe-

len’s De R. Kath. Propaganda en de Mineh. v. Menado en het Art. van

Nrdb. over ,Het ontstaan van de jongste R.K. Statie in N.0. Indië.”

(Meded. XXXI).

In het begin van ’87 moest het Best. nogmaals zich tot den Min.

V. kol. wenden. Uit een Afd. verslag in de 2^^® Kamer was nl. ge-

bleken dat sommige leden het oprichten eener Statie te Menado hadden

afgekeurd waarop de Min. den moed had te zeggen dat de protest,

zending in de Mineh. geen eigen terrein heeft gehad , zoodat er geen

sprake van kon zijn daar eene andere zending te weren, te meer daar

duizenden inl. in de Mineh. behoorden tot de Kath. (lees: Roomsche)

kerk. Tegen deze beweering kwam het Bestuur 24 Jan. ’87 met na-

druk op, door er o. m. op te wijzen: dat het Gen. reeds in ’22 inde

Mineh. was beginnen te arbeiden, in den loop der jaren er 25 zendel.

heenzond die 232 gem stichtten en er nu nog 113 scholen met 7469

leerl. telde, dat Rome vroeger wel eens een pastoor zond om haar

verspreid wonende leden (op ’s lands kosten, voegen wij er bij) te

bezoeken maar eerst in 74 christenen begon te doopen
,
ja vooral door

mineh. soldaten, die juist omdat zij reeds christenen waren uitge-

zonden werden, elders te herdoopen haar zielental daar had uitge-

breid en voorts door allerlei middelen
,
waarop reeds vroeger gewezen

was, proselieten had gemaakt, maar dat zelfs nu nog de enkele

duizend Roomschen ') weinig beteekenden tegenover de 80 000 Ev.

Christenen.

Of dit stuk Z. Ex. overtuigd heeft dat het Gen. wel degelijk in de

Mineh. een eigen terrein had waarop het zedelijk recht kon doen

gelden weten we niet maar wel dat geen maatregelen genomen zijn

om, zooals gevraagd werd, verdere inmenging van de zijde der R.

kerk te verhoeden. Integendeel: datzelfde jaar werden ook roomsche

inl. leeraars benoemd aan welke 4 jaar later eene toelage van f 25

per mnd uit ’s lands kas werd gegeven, opdat toch Rome, ’t welk

slechts een blauwen Maandag in de Mineh. op zijn manier gewerkt

In het kol. verslag over ’7G worden de Roomschen in de Mineh. op 800 ge-

schat, wat toen wel overdreven was. Einde ’82 gaven de R. Kath., die in '79 op

Celebes, met Amboina en Ternate er bij, maar 2277 geloofsgenooten telden, voorde

Mineh. reeds 2G71 zielen op en Sept. ’8G bedroeg dat getal 313G, w'aarvan 1318

onder de 14 jaar waren. Volgens het toen jongste Reg. verslag waren er 115 361

Christenen. Mndber. ’78 p. 12. Meded. XXVllI p. 125. E. A. ’87 p. 11. O.

W’ER^ER, Kath. Missions Atlas. Ereiburg im Br. '85 S. 24.
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had, in niets zou achterstaan bij de Prot. Merken wij nog op dat

bij de komst van een vasten pastoor de beperking, m, a. w. de ver-

plichte inlevering van losbewijzen, werd opgeheven en Rome zich

niet stoort aan de in ’52 gemaakte bep. die het huwelijk van inl.

Christ. regelen, dan laat zich begrijpen hoe van de veroverde stelling

gebruik werd gemaakt. Voorts kreeg het werk des Gen. een eenigszins

ander karakter dan voorheen, want hadden de zendel. tot dusver het

Apostol. christendom gepredikt, voortaan moest ook gelet worden op

het kerkgenootschappelijk leerstelsel. Vooral echter werd nadeel toe-

gebracht aan de opvoeding des volks want geen meester, of wie ook

het Gen. diende, kon worden bestraft of men ging, vaak met een

grooten nasleep van fam. leden, tot Rome over. Menigvuldige staaltjes

van jezuietische taktiek werden dan ook gemeld^), en deze hadden

zooveel gevolg dat medio ’89 het Soerab. Hand.blad. door een reiziger

uit de Mineh. liet verhalen: ,Er is kans dat over 25 jaar de heele

Minah. Roomsch is.”

Zeker, daar is kans op mits het werk wat voorspoediger zij dan

thans* *) en het europ. publiek, dat zooals Ds. Wielandt in ’83 ervoer,

gewoon is de prot. zendel. en hun arbeid aan te vallen en te be-

spotten terwijl het de R.K. geestelijken , stelselmatig prijst”, zal daar

dan niet onschuldig aan zyn. Evenwel er is ook kans op iets anders.

Uit Larantoeka (Flores) waaruit de Mineh. haar eersten vasten

pastoor kreeg en waar men den reizigers zoo vriendelijk de mooie

zijde der zending weet te laten zien, kwam een Roomsche tot Donse-

LAAR om een mal. N. Test. te koopen. Op de vraag: of hij er wel in

lezen mocht? antwoordde de man heel naïf: ,Och jawel, daar is

eigenlijk ook zoo’n groot verschil niet tusschen uw geloof en het

onze, wij hebben er alleen maar wat meer complimenten bij.” ’t Is

zeker niet gewaagd te onderstellen dat er onder Rome’s bekeerlingen

velen waren die door den omslag bij den cultus zich lieten overhalen

,

maar die, de voorbeelden zijn er, terugkeerden toen zij ervoeren

dat die vormen het hart ledig lieten en er dus wèl onderscheid was.

Wanneer nu de Ev. dienaren in de Mineh. maar mogen voldoen aan

den wensch die hun duitsche ambtgenoot Wünscher met het oog op

deze toestanden ontboezemde, nl. „op grond van het woord Gods het

*) Zie: Louweriek Ned. Z. Tijdschr. ’90 p. 311.

*) In '89 hadden 109 overgangen plaats van Prot. tot Roomsch, omgekeerd 101.

In ’90 waren de overgangen 48 van weerszijden. Overzicht v. d. 7de Zend. Conf.

Rott. p. 41.
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zedelijkheidsgevoel der te bekeeren menschen wekken, hun den leven-

den Christus prediken en den Bijbel hun hoe langer hoe meer in de

hand geven”, dan is er kans dat, onder Hooger zegen, de gem. in de

Minah. uit deze beproeving gelouterd en versterkt te voorschijn treden.

Zullen die mannen dit echter kunnen doen dan toone de prot.

christenheid hier te lande zich krachtig, ook door gehoor te geven

aan de opwekking haar reeds in ’74 door prof. J. Tiueman geworden:

,dat zij uit de vrije belangstelling van haar geloof en hare liefde

ruimschoots aan de behoeften van hare zending voldoe.”

Komt zij in dezen aan hare dure verplichting te kort, te duchten

staat, dat na lang op prot. zen del. gewacht te hebben, men eindelijk,

gelijk op de Key-eilanden geschied is, de Roomschen helpt binnen-

halen ’).

HOOFDSTUK XII.

DE OVERDRACHT VAN DE GEMEENTEN.

Wanneer de zending het onder eenig volk zoover gebracht heeft

dat het christ. geloof daar als het eenig ware erkend wordt kan zij

geacht worden hare taak volbracht te hebben en — heengaan. Deze

stelling geve geen aanleiding tot misverstand. Ten eerste zij opge-

merkt hoe we zeer wel, men denke aan ons land, kunnen zeggen

dat het christ. geloof onder eenig volk geacht kan worden als het

eenig ware erkend te zijn al worden er nog velen gevonden die van

den Heer Jezus niets willen weten. Als echter het meerendeel

van een volk tot het Christendom is overgegaan
,

op het maat-

schappelijk leven in zijn lengte
,

breedte en diepte de invloed

1) E. A. X9 p. 29; ’75 p. 19, 176; ’76 p. 131, 155 , 175; ’77 p. 113; ’78 p. 7;

’79 p. 44; ’80 p. 175; ’8I p. 24; ’82 p. 15; ’83 p. 13, 197; ’84 p. 4, 16, 19, 31,

36, 39; '85 p. 163, 165; ’86 p. 30, 47, 53, 119, 139, 171, 175; ’87 p. 9, 21; ’88

p. 38; ’91 p. 22; ’93 p. 32. Hand. '44 p. 26. Mndber. '75 p. 124; '77 p. 113; '84

p. 124; '87 p. 139; '92 p. 43, 109; '93 p. 23. Meded. XV p. 379; XVIII p. 281;

XXIV p. 45; XXVIII p. 124, 127; XXIX p. 158; XXXI p. 196; XXXII p. 68,

170; XXXIII p. 98. TViersma, Ervar. p. 151. Kerk. Cour. '83 No. 48; '85 No.

25; '91 No. 19, 21. Wag, Wbl. '89 No. 65. Ned. Z. Tijds. 90 p. 311. Zeits. f. M.
kunde u. Eel. wiss. Berl. IV S. 55. South Sea Bubbles. Tauchnilz. ed. p. 286. T. B,

Gbakpré Molière. Het Prot. in N. Ind. Helder, '92 p. 22.
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daarvan aanwijsbaar is en de werkzaamheden van den zendel. meer

en meer het karakter hebben gekregen van die welke in gevestigde

gem. verricht worden, zoodat men, zij het ook zeer in het algemeen,

zeggen kan: het is een christelijk volk, dan houde de zending haar

werk voor afgeloopen ’).

In de tweede plaats vestigen wij er de aandacht op dat het heen-

gaan der zending moet geschieden met oordeel, d. w. z. rekening

houdende met den godsd.
,
maatsch. en politieken toestand waarin het

volk dat men verlaten gaat, verkeert. De meest wenschelijke gang

van zaken is zeker deze: dat de door de zending gestichtte gem.,

allengs tot zelfstandigheid opgeleid, zich zelf gaan besturen, in eigen

onderhoud voorzien en door opleiden van leeraars uit haar midden

er voor zorgen dat te eeniger tijd de van elders gezondenen kunnen

gemist worden. Waar dit echter ondoenlijk schijnt, of omdat het

volk, door wat oorzaak ook, niet gewoon is voor zich zelf te zorgen,

of te arm is en voorshands blijven zal om zijn geestelijk voedsel te

kunnen bekostigen zoodat er van eene geheel zelfstandige kerk geen

sprake kan zijn, daar ga het gen. ’t welk wil heengaan met die toe-

standen te rade.

Passen wij het gezegde toe op ons Gen. dat reeds in 64 in ’t alge-

meen maar omstreeks 73 meer bepaald er over ging denken zich aan

de Mineh. te onttrekken dan moet het ons niet verwonderen dat hier

afwijking van den normalen gang van zaken plaats had. De hoofdvraag:

is de Mineh. er rijp voor door ons verlaten te worden, kon niet onaf-

hankelijk genoeg beantwoord worden want ter wille van de fin. moest,

zoo het maar eenigszins kon, ja gezegd worden. Dit geschiedde dan

ook
,
doch aan het overlaten der gem. aan zich zelf werd zoo goed als

niet gedacht. In den loop der jaren had men door het aanstellen van

kerkeraden wel getracht de gem. tot eenige zelfstandigheid op te leiden

maar de proef was niet meegevallen bij een volk dat gewoon was in

alles op commando te handelen. Maar gesteld al men had het met zelf-

regeering durven wagen, aan zelf-onderhoud viel immers niet te denken

bij lieden die, dank zij de koffieplanterij
,
het cultuurstelsel en allerlei

bezwarende diensten
,
niet tot eene welvaart konden komen welke hen

in staat zou stellen eer- en leerdienst te bekostigen.

Niets lag hier dus meer voor de hand dan de zorg voor deze gem.

1) Toen het Bostons gen. van 19—63 op de Sandwichs eil. gearbeid had ging

het heen, en ofschoon er enkele zendel. nog bleven, de Ilawaiisehe kerk moest haar

best doen er bovenop te blijven.
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te leggen op de schouders van het Gouv. dat er, laten wij aanneruen

met de beste bedoelingen, niet onschuldig aan was dat het Gen. het

daar niet langer volhouden kon en de bevolking zoo arm was. In ’64

had men immers ook in de Molukken de gem. overgelaten aan de

Reg.
,
of de onder haar staande Ind. kerk. Waarom nu niet evenzoo

gehandeld, en al kon er ook uit dat onder voogdij plaatsen gevaar

ontstaan voor den bloei van het kerkelijk en wat meer zegt, van het

geestelijk leven, naar het oordeel van hen die in ’74 deel uitmaakten

van het Hoofdbest. en hij wie ook geen bepaalde sympathie voor eeue

zoog n. vrjje kerk mag ondersteld worden, was er van geheel loslaten

en heengaan nog grooter nadeel te wachten. Men moest dus, zoo

zouden wij het willen uitdrukken, van twee kwaden het minste kie-

zen en besloot de gem. over te dragen aan de Ind. kerk.

De noodzakelijkheid van dien maatregel in het licht te stellen, de

wijze waarop hij werd uitgevoerd te beschrijven, recht te laten weer-

varen aan de bedenkingen waartoe zulks aanleiding gaf en ten slotte

een overzicht te geven van den toestand waarin de Mineh. zich tijdens

en na die overdracht bevond, ziedaar de taak welke in dit laatste

hoofdstuk over de Mineh. moet worden volbracht.

De hoofdoorzaak welke het Gen. drong de Mineh. te verlaten was,

gelijk we reeds opmerkten, deze: dat het niet langer aanging jaarlijks

van 32—40 mille daaraan te koste te leggen, laat staan dan die som

hooger nog op te voeren.

Geld was in die eens zoo eenvoudige maatsch. nu eenmaal de

maatstaf van iemands waarde geworden en waar, wat te prijzen is,

de Reg. haar pred.
,

onderwijzers en kweekel. een flinke bezoldiging

verschafte kon het op den duur niet dat het Gen. zijn arbeiders nog

bij lange na de helft niet gaf van hetgeen deze genoten. Gevolg

was: dat wie daar werken kon en wilde liever het Gouv. dan het

Gen. diende en wat erger was, het volk beschouwde allengs de die-

naren van het laatste als van vrij wat minder gehalte dan die van

het eerste. In dezen met het Gouv. een wedstrijd aangaan, daarvoor

schoten de middelen te kort.

We behoeven om den financ. nood van het Gen. in ’t licht te stel-

len niet verder terug dan ’72. Dat jaar was er een tekort van bijna

ƒ 19 000 of, scherper gerekend, van ƒ 23 000, terwijl de begroeting

voor ’73 ook met een tekort van ƒ 19 000 dreigde. Nu had de viering

van het 75 jarig bestaan des Gen. wel een ƒ 9000 aan coll. opge-

leverd maar dat was voor ééns en het Vaste fonds waaruit kon aan-

KUUIJV, Geschied. Ned. Z. Gen. 27
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gezuiverd was weg. Er moest, lioe dan ook, over bezuiniging gedacht

en de slotsom was dat in Apr. 'l'è werd besloten: in de zendingen

Mineh. en Java te doen of aan te bevelen wat aan de lasten die het

Gen. drukken te gemoet kon komen. Een besluit der Reg. van 3 Aug.

’74 maakte dit mogelijk. Het getal hulppred. in Indië ’t welk Oct. ’72

op 12, met recht op pensioen en verlof ten koste van den lande,

bepaald was, werd toen op 15 gebracht’) en aan Tendeloo en Rookee

werd last gegeven zich voor hulppred. bij de Reg. aan te melden ^).

Aangezien Langowan door de Reg. als een derde hulppred. plaats

was aangewezen en er geruchten liepen dat een invalide van Bron-

beek zich met het oog op deze plaats voor het hulppred. ex. zou

aanbieden, besloot Brouwer, met goedvinden derConf.
,
zich daarvoor

aan te melden. Al deze benoemingen volgden en in ’75 had men dus

reeds 3 zendel. overgedaan, ’t welk eene bezuiniging opleverde van

ƒ 6000, zoodat het budget voor de Mineh. nog maar 20 mille bedroeg.

Toch was deze inkrimping onvoldoende en in Jan. ’73 kwam op

nieuw de vraag: zullen we van een der zend.velden ons geheel terug-

trekken? Savoe verlaten? Dat kon niet, men ging daar zoo vooruit.

Java? Maar van dat hoofdeiland kon men niet heengaan zonder zich

dood te verklaren. De Mineh.? O ja! indien een in gezonden zin

Christ. gouvernement het wilde overnemen,.... bij die overneming

gewaarborgd werd, dat de toestanden niet slepende werden gem^iakt,

er geen formalisme als in de Mol. dreigde en de Christ. gem. tot

eene rijpheid waren gekomen die haar eigen in- en uitwendig leven

en hare goede toekomst verzekerde? Het Best., ’t welk trots al deze

doleantie slechts de keus had tusschen opruiming van het Zend.huis

en die der zending in de Mineh., sprak zijne meening dus uit: ,als

beginsel vaststellen dat wij allengs de Mineh. moeten zien te verlaten

,

maar nooit ten koste van de Christ. belangen der ons toevertrouwde

zielen” ’). Vóór men echter dit beginsel in een voorstel formuleerde

zou men het publiek met den hooggaanden nood in kennis stellen

•) Bij besluit van 25 Mei ’79 weid het aantal onbepaald gelaten.

") Bestuurders konden slechts in de moening verkeeren dat de bep. uit het Be-

sluit van Oct. ’72 aangaande het mederekenen van de dienstjaren als zendcl., bij

trakt.verhooging en toekenning van pensioen, evenals indertijd bij de atnb. hulppred.,

ook voor die in de Mineh. van toepassing zouden zijn. In ’92 toen Tendeloo voor

pensioen in aanmerking kwam, bleek zulks niet het geval te zijn. E. A.’92p. 38, 52.

Een voorstel ter Jaarvergad. v. ’73 door Alb. v. Toorenenbergen gedaan, om
de scholen aan te houden en bovendien ’s jaars /' 8000 te besteden om de gem.

allengs zelfstandig te maken, meende het Best. 8 Jan. ’74 te moeten verwerpen.
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terwijl de direct, zouden beproeven meer inkomsten te krijgen. ,Een

dringend woord” verscheen in Mndber. ’76 No. 3 en den Afd. werd

aanbevolen er over te spreken opdat de afgevaardigden naar de Jaar-

verg. doordrongen werden van bet gewicht der zaak.

Toen in de Juli-verg. van het Best. gebleken was dat het «Drin-

gend woord” geen ƒ 20000 per jaar uit de beurzen naar de kas des

Gen. gedrongen had stelde men der Jaarverg. van ’76 voor: dat het

Best. door haar gemachtigd zou worden maatregelen te nemen om
de Mineh. buiten de fin. zorgen des Gen. te brengen, en wel door

te bewerken dat de zendel. door het Gouv, tot hulppred. worden aan-

gesteld. De scholen, opdat zij haar Christ. karakter niet verliezen

mochten, zouden aan een comité, buiten dadelijke bemoeiing van het

Best., worden overgedragen.

We kunnen niet breed nagaan tot welke beschouwingen dit voor-

stel, er was er ook een om de Mineh. aan een eng. Gen. over te

dragen, ter Jaarverg. van ’76 aanleiding gaf. Niet zonder diepe smart

kon men zich vinden in een of anderen maatregel «die nu reeds het

nog onervaren en minderjarig kind aan de rechtstreeksche ouderlijke

leiding onttrok” en men beschouwde de vrijverklaring van de Mineh.

tot op zekere hoogte «als een pijnlijk offer” dat men «alleen volgens

den ouontwijkbaren drang van den tegenwoordigen nood bereid was

te brengen”, maar — dit was het eenige voorstel ’t welk als doel-

treffende bezuiniuing kon gedaan worden. Alleen langs dezen weg

zou men in '11 of ’78 als ook de scholen dan onder een comité ge-

komen waren, het budget met een 20 of ƒ 30 000 ontlasten. Wat
voorts die roomsche propaganda betrof, de Reg. had, als de gem. onder

hare hoede kwamen, veel meer kracht dan het Gen. om haar te keeren.

Dit alles maakte een diepen indruk
,
maar trots bezwaren en licht-

punten er moest een besluit genomen worden. Men stelde de beslis-

sing nog eén dag uit opdat ieder zich beraden kon en 20 Juli ’76

werd met 68 tegen 5 stemmen het voorstel van het Hoofdbest. aan-

genomen.

Toen de «Uitv. Comm.” echter in Oct. d. a. v. met den Min, over

de 7 zendel. die men daar nog had ging spreken, had Z. Ex. de be-

groeting voor '11 reeds ingediend, maar hij beloofde bij die voor ’78

de gelden voor hunne overneming te zullen aanvragen. De overdracht

zou dus uit den aard der zaak «geleidelijk” geschieden maar voor de

behoeften van '11 althans, moest er geld zijn. Nu had de rotter-

damsche Afd., het plan ontworpen om door ieder der 333 direct, 3

leden te doen werven die elk ƒ 25 ’s jaars zouden geven
,
zoodat er

27 *
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jaarlijks ƒ 25 000 meer zou inkomen. Al wierf men er in Rott. alleen

62, het plan gelukte niet, mede ook omdat vele Afd. het niet als

een persoonlijke zaak die eiken direct, aanging, behandeld hadden.

De ,Comm. van fin.” bleef dus voor hare bezwaren zitten en dewyl

de inkomsten in den loop van ’77 te laag gebleven waren bestond

er gevaar dat de thes. niet meer aan zijne verplichtingen zou kunnen

voldoen. Onder den druk van dit alles verklaarde het Best. 4 Apr.

’78: dat het niet kon voortgaan om langs „geleidelijken weg” de

Mineh. vrij te maken van de zorgen des Gen. en dus met Jan. ’79

zou ophouden de gem. daar te verzorgen, en daarna nog gedurende

één jaar den zendel. hun trakt. als wachtgeld zou uitkeeren. De

zendel. zouden worden aangespoord naar eene andere betrekking,

liefst die van hulppred. om te zien en aan de Reg. zou van dit besluit

kennis worden gegeven met verzoek, men rekende er denkelijk wel

wat op dat de Atjeh oorlog verbreiding van het Christendom wensche-

lijk zou doen achten, in de behoeften der gem te willen voorzien.

Dewijl ook sluiting van het Zend.huis werd voorgesteld, kunnen we

begrijpen dat een buitengewone verg. van direct, werd gehouden opdat

zij over deze gewichtige besluiten advies konden uitbrengen.

Den 64 direct, die 10 Mei ’78 waren opgekomen ging het erg ter

harte dat het Bestuur niet langer kon „temporiseren” en zoo spoedig

reeds de Mineh. wilde opgeven. Slotsom was: eene motie werd aan-

genomen waarbij de datum van het verlaten der Mineh. op 1 Jan. ’80

werd gesteld mits er vóór de Jaarverg. welke, ditmaal hij wjjze van

proef, op den eersten Dinsdag van Sept. geopend zou worden, 25

mille bijeengebracht werd.

De besluiten van 4 Apr. bleven nu onuitgevoerd in de hoop dat

de som zou binnenkomen. Natuurlijk moest men op de groote trom

slaan en in allerlei Bladen werd den volke kond gedaan hoe de ramp

dreigde dat de zending in de Mineh. ontijdig en overhaast zou ver-

laten worden, tenzij er spoedig en ruim gegeven werd.

De Jaarverg. kwam in Sept. ’78 bijeen en — een ƒ 30000 getuigde

er van dat ons christenvolk niet wilde dat het nederl. „festina lente”

zou moeten verloochend worden. Er werd nu besloten een termijn

van 2 of 3 jaar te nemen om, al baarde Koemelemboeaai en Ratahan

ook eenige bedenking, alle zend.posten aan de Ind. kerk over te dragen.

De kweekschool te Tomohon werd opgeheven, over die te Tana-

wangko geen besluit genomen, zoodat zij bleef, en wat de scholen

aangaat, plaatsing onder een comité vond geen bijval, men zou ze

laten onder het onmiddelijk bestuur van het Gen., en ze behouden
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waar zulks noodig was, „öf omdat er geen Gouv. scholen zijn
,
óf voor

zoover de scholen te kort mogten doen aan de godsd. opleiding der

jeugd.” Zoo zou dan nu alles in orde komen en de ,Opregte Haar-

lemmer” bracht aan de bijdragers eene dankbetuiging *).

Of ieder tevreden was? Volstrekt niet, en zoowel in het ,Wag.

Weekblad” als in de kroniek der ,Stemmen v. W. en V.” werden enkele

aanmerkingen gemaakt van welke e'éne hierop neêrkwam: dat het

bataksche spreekwoord; ,als de haak niet krom is wordt er geen visch

gevangen” hier zijne toepassing gevonden had. Het Gen.
,
zoo beweerde

het blad, had een ,taktiek van handelen” gevolgd die niet , eerlijk”

scheen want de gevers van die 25 mille hadden in het denkbeeld

verkeerd dat die som gevraagd was om in de Mineh. te blijven en

zij zouden er dus ,vreemd van opzien” dat deze toch verlaten werd.

Erkend moet, dat zij die de E. A. niet konden naslaan, met den

Kroniekschrijver niet bepaald gezocht hadden wat in Mndber. '11 op

pag. 3 en 121 voor iedereen te lezen stond, en wien het voorbij was

gegaan dat de woorden , ontijdig” en , overhaast” cursief in de annonce

gedrukt stonden, van meening konden zijn dat het ging: niet om
overhaast, maar om al of niet verlaten. Dit neemt echter niet weg,

dat, al sprak men ook het vermoeden uit: zoo duidelijker ware aan-

gegeven waarover het ging zou het geld niet bijeen gekomen zijn,

het toch ongepast was het Best. een oneerlijke taktiek aan te wrijven.

Tot verontschuldiging zij echter aangevoerd dat zelfs een man die

tot de ingewijden behoorde in het ,Ev. Zondagsblad” geschreven

had: dat het in Sept. ’78 ging om opheffing of instandhouding dier

zending, ja ook nog andere direct, niet precies hadden nagegaan hoe

de vork aan den steel zat. ’t Was dus maar goed dat L. C. Schüller

TOT Peürsum in het Oct. nummer der „Stemmen” van ’78 deze zaak

eens toelichtte.

Van meer gewicht was echter de bedenking dat de overdracht aan

de Ind. kerk verkeerd zou zijn omdat die kerk modern was en de

hulppred. in de Mineh. dit binnen weinige jaren ook zouden wezen.

Door den nood gedrongen dat veld overgaven, men kon het zich

voorstellen, maar eerst nadat alle andere middelen waren uitgeput

had men er toe moeten komen en nu het zoover was mocht men

') E. A. ’73 p. 8, 13, 51, 54, 56. 77, 211, 233; ’74 p. 8, 10, 13, 159; ’75 p.

13, 21, 24, 159, 168, 174, 181 , 217; ’76 p. 5, 13, 34, 99, 114, 121, 143, 156,

175; ’78 p. 17, 20, 96, 99. Mndber. ''73 p. 122; '76 p. 34; ’77 p. 3, 6, 121; ’78

p. 95, 150.
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volstrekt niet de houding aannemen alsof alles volkomen in orde

was. Wat men met die , andere middelen” bedoelde slaat vermoedelijk

op het voorstel door den direct. H. Brouwer gedaan om die zending

over te dragen aan een eng. Gen. Allereerst zij opgemerkt dat de

voorsteller dit reeds in ’76 had ingetrokken, en als men de bezwaren

nagaat in Mndber. ’78 p. 118 er tegen ingebracht, o. a. of de Reg.

wel zou hebben toegestaan dat Eng. in de Mineh, gingen arbeiden,

dan zal men moeten erkennen: dit voorstel bood geen uitweg.

Maar dan een of ander nederl. Gen. met de zorg voor de Mineh be-

lasten? Ter verg. van 10 Mei ’78 was een schrijven ingekomen van H.

PiERsoN waarbij oude vrienden van het Gen.
,
thans leden van de Utr.

Z. Vereen., aanboden „als het Best. kon besluiten de Mineh. aan

hen af te staan, deze zaak in den geloove te aanvaarden.” Op dit

aanbod, door een paar andere ter vergadering aanwezige direct,

gesteund, ging men toen echter niet in, en kon zulks niet tenzij

men minstens enkele jaren wilde teruggaan. Immers reeds 8 Jan. ’74

was besloten met den Min. te spreken over „het plaatsen van hulp-

leeraren in de Mineh.” en toen 3 Aug. d. a. v. 2 zendel. last kregen

zich daartoe aan te melden en men aan de Conf. zou vragen waar

nog een geschikte standplaats voor een derde zou zijn, was men

met de overdracht al vrijwel op gang, terwijl het besluit der Jaar-

verg. van ’76 daarop het zegel had gezet. Maar al hadde men in Mei

’78 ook neiging getoond op het aanbod in te gaan, het zou weinig

gegeven hebben want zij die het deden wezen op Wiersma als een

struikelblok en daardoor raakten zij, gelijk Schüller tot Peursum

opmerkt „aan het teere punt waar men niet aan tasten moet.” Doch

ook buitendien kon men het aanbod moeilijk aannemen zonder eenigen

waarborg dat aan de op te nemen verplichting voldaan kon worden.

Laat op de berekening alsof er ’s jaars ƒ 60 000 noodig zou geweest

zijn ook wat zijn af te d'ngen, als men in aanmerking neemt hoe

reeds in ’78 al onze zend. vereen, aan de chronische kwaal van

tekorten leden, dan plaatsen wij achter de meening van „een der

onzen die veel aan de zending gedaan heeft”: dat het geld er wel

degelijk gekomen zou zijn — een vraagteeken.

Wat de scholen aangaat, erkend moet: als Bestuurders zeggen er

voor te willen zorgen dat deze haar „christ. karakter” niet verliezen,

dan klinkt zulk eene verzekering wel wat vreemd in den mond van

mannen, die, zoo zij in ons vaderland al niet tot „de bitterste vijanden”

van de christ. school mochten gerekend worden, er toch niets voor

deden. Doch, ook al laat men het verschil tusschen ons land en
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Indië, waarop men zich tot verklaring van dat dubbel boekhouden

placht en pleegt te beroepen, niet gelden, toch mag o. i. niet mis-

kend dat het Gen. in de Mineh. voor dat christ. karakter zóo heeft

pal gestaan dat die volharding wel iets anders had verdiend dan,

zooals de Kroniekschrijver in ,de Stemmen” toen deed, uit de periode

van onthouding van medewerking tot die van ontraden er van over

te gaan. Hoe dit echter zij, afkeuring verdient dat het Bestuur in

zijn besluit niet slechts van de Gouv. scholen als van de scholen

sprak, maar zelfs onderstelde dat er daar nog onder zouden zijn die

niet te kort zouden doen aan de godsd. opleiding der jeugd. Had

men dan geen ervaring genoeg opgedaan om beter te weten?

Maken wij nu ten slotte ons oordeel over deze overdracht op dan

komen wij tot dit besluit: in de gegeven omstandigheden kon moei-

lijk anders gehandeld worden.

Men vergete toch niet, hoe gaarne men ook de gem. tot zelfstan-

digheid zou opgeleid hebben gezien, dat het Gen. geen geld had om
het zoover te brengen, ’t Is zoo, men was een eindje op weg en de

gem. werden al bestuurd door zendelingen, hier en daar door een

Kerkeraad bijgestaan
,

die buiten het Bestuur om allerlei zaken

regelden, zelfs helpers en onderwijzers aanstelden. Maar het volk zelf

was niet gewoon op eigen beenen te staan. Verlof vragen voor dit

en vergunning voor dat, was zóo lang het wachtwoord geweest dat

er van stoelen op eigen levenswortel geen sprake was en er eerst na

jaren op zelfstandig handelen zou te rekenen zijn.

En zoo men zulks ook spoedig geleerd hadde, wat dan nog? Hoe

lang zou het wel aanhouden eer de Mineh. gem. financ. steun van buiten

zouden hebben kunnen missen. Het volk welks Hoofden bij ’t contract

van 10 Sept. 1669 „bondgenooten” genoemd werden, is arm en zal

het nog wel lang blijven. Wel erkende eene in 90 benoemde Staats-

comm. dat in de kerstening des volks ,eene aanleiding te meer ligt

om het in den goeden zin des woords te emancipeeren” maar hoe

lang zal het nog wel duren moeten dat het aan gedwongen koffie-

cultuur benevens heeren- en negerijdiensten zoo ongeveer de helft

van zijn tijd kwijt is '). We bewonderen het dat eene bevolking die

zoó onder allerlei lasten gebukt gaat nog zooveel voor geestelijke

belangen over heeft maar toch van , eigen onderhoud” is het nog zóo ver

verwijderd daar, dat het Gen. er niet op wachten kon. Dr. Schreiber

die in ’84 aan het Gen. de verzuimde ^Selbststandigmachung

‘) Alg. Hand.bl. 6 Nov. ’90; 29 Sept. en 23 Oct. ’91.
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der Geineinden” verweet, had wel mogen bedenken dat het hier

anders ging dan op enkele eil. in de Zuidzee, waar men van ,tra-

vailler pour Ie roi de Prusse” niets wist of weet maar de vrucht

van eigen arbeid geniet.

Ook moet erkend dat een der groote voorwaarden voor den bloei

der Christel, gem. sedert ’70 zoo goed als onmogelijk gemaakt was.

Juist dit was het nadeel door de concurrentie met staatsgeld der Gen.

scholen aangedaan, dat het Gen. het in menige gem. moest opgeven

school en kerk, gelijk het behoort, samen te laten opwassen. En op

dit terrein te gaan heroveren, ons christelijk Nederland doet zien dat

dit zóo moeilijk gaat dat er voor de Mineh. niet aan te denken viel.

Ten slotte neme men ook in aanmerking dat bij het overgeven der

gem. de zendel.
,

die de achting en liefde huns volks genoten
,
daar

onder anderen naara blijven zouden. De reeds genoemde oud.-res.

SwAviNG moge dit nadeelig geacht hebben
,

ons komt het voor dat

Bestuurders nu des te meer vryheid konden vinden om te doen wat

nu eenmaal uit geldgebrek moest: de Mineh. aan de Ind. kerk over-

geven.

Sedert ’79 ging men dan ook op die lijn door en medio ’8l waren

in plaats van 10 zendel. werkkringen even zooveel hulppred. ressorten

gekomen en toen in Oct. ’82 ook de laatste hulpzendel. hunne be-

noeming tot „inl. leeraar” ontvangen hadden, was, met uitzondering

ruim 100 scholen, de onderw. kweekschool en de drukkerij, de over-

dracht van dit zendingsveld een voldongen feit.

Of deze zoo noodlottig zal zijn als velen vreezen? ’t Valt niet te

loochenen, in een gem. vooral in eene indische, waar de leden weinig

of niets voor hunne geestel. behoeften opbrengen
,
bestaat gevaar voor

een slapenel en kwijnend gem. leven en tusschen dit en formalisme

is maar eéne schrede. Zonder onbillijk te zijn mag dunkt ons wel

aangenomen worden dat, om eens met een onbekende in het Tijd-

schrift V. N. Ind. (’55, II p. 349) te spreken, een pred. wel eens

, moeilijkheden ondervindt die zijne rust bedreigen en zijn leven ver-

gallen” indien hij , krachtig het kwaad in die maatsch. bestrijdt, zonder

aanzien des persoons en waar hy het ontdekt.” Maar zou er niet wat

overdrijving onderloopen als dezelfde auteur beweert: ,wil een pred.

een regt genoeglijk en rustig leven leiden” hij moet er zich toe be-

palen des Zondags te preeken en in de week zyn catech. te houden

maar zich voorts volstrekt niet inlaten ,met de zedelijke en godsd.

ontwikkeling der maatsch. die hem omgeeft.” Zeker, tot dien prijs

is ook voor de pred. hier te lande dergelijk leven of liever bestaan
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te koop maar we willen hopen dat de hulppredikers het daarvoor te

duur zullen achten en geen ambtenaren zullen zijn die het vervullen

hunner taak slechts opvatten als: een lastige manier om aan het

dagelijksch brood te komen. Ook het gevaar, zoo het al een oogen-

blik bestaan heeft, dat de hulppred. zich niet meer zendel. zouden

gevoelen en de gem. meer als pred. zouden gaan bedienen dan wel

bet zendingswerk, zij het ook in gewijzigden vorm, voortzetten,

schijnt genoegzaam geweken, althans het Verslag over ’84 is er over

verheugd: dat de tegenwoordige hulppred. doordrongen zijn van deze

beteekenis hunner roeping.

Waarom verder de Ev. dienaren in de Mineh. binnen enkele jaren

modern zouden moeten wezen, zien wij ook niet in. Zij die over-

gingen waren het, zoover wij weten, op een paar uitzonderingen na,

niet, en dat de Reg. als de oude garde heeft uitgediend slechts

modernen zal benoemen hangt hiervan af of zich alleen dezulken

aanbieden. De met verlof hier toevende ind. pred. J. A. Schuurman,

wiens getuigenis wel niemand wraken zal, plaatste in het ,Wag.

Weekbl.” een stuk waarin hij er zich niet alleen over verheugt, en

de omstandigheden in aanmerking genomen was er oorzaak voor, dat

de Reg. geld voor de hulppred. beschikbaar stelde, maar waarin hij

ook de onderstelde dwaling weerspreekt alsof het Bestuur van de

prot. kerk in Indië maar liefst modernen ter benoeming voordroeg.

Hij had toen 9 jaar in dat college zitting gehad en verzekerde dat

er naar richting niet gevraagd werd en geeft benoemingen van pred.

,

eene anderè richting toegedaan, tot bewijs. Ook hij acht den toestand

dier kerk hoogst treurig, maar noch de H. Comm. noch de Reg. is

daaraan schuld '). Bijna niet dan modernen boden zich aan en als

ook andersgezinden zich laten bewegen naar Indië te gaan, zullen

de gem. in de Mineh, zich verblijden mogen in eene prediking die,

meer dan nu en dan met die der zendel. het geval was, getrouw

blijft aan het devies van het Gen. „Vrede door het bloed des kruises”.

Van hare onpartijdigheid in dezen gaf de Reg. dan ook blijk door

bij besluit van 10 Jan. ’82 zich te verbinden kweekel. van verschil-

lende Zend. Vereen, als hulppred. aan te stellen.

Van harte hopen wij dat de pogingen door onze Zend. Vereen.

') Voor Schucrman’s ongunstig oordeel over de H. Comm., die volgens hem
„naar den grond” zou moeten omdat zij zoo partijdig was, had het „Wag. Weekbl.”

van 17 Oct. '8b, dus wel wat meer bewijs mogen aanvoeren.
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aangewend om der Reg. geschikte personen te kunnen aanbieden met

Gods zegen bekroond mogen worden en dat als deze gereed zijn,

het Gouv. hen spoedig plaatsen zal en niet zooals reeds in '91 het

geval was, traag in het afnemen blijke te zijn ').

Ook voor de Mineh. is daaraan nog groote behoefte. Volgens Grfl.

die in ’80 getracht heeft ons de geestelijke physionoraie van de

Mineh. te schetsen kon men wyzen op 3 groepen. De eerste, waarin

men geheel was overgegaan, telde 40000 zielen. De tweede, voor

ruim •’/j gekerstend, telde op 42000 zielen ruim 30000 Christenen.

In de derde groep woonden 15000 raenschen van welke 10 000 tot de

Christ. behoorden. Er bleven dus nog slechts een 17 000 heidenen over.

Welk een ommekeer in zoo weinig jaren! Of er van de feestvierende

alf. góden eene beschrijving te geven zou zijn als Homerus van de

grieksche gaf, kunnen we niet zeggen, maar indien ja, een of

andere Heine ’) zou daarna oök den aangrijpenden overgang hebben

kunnen maken hoe eensklaps de bleeke, bloedende, kruisdragende

Christus verscheen. Hij , wierp het kruis op den hoogen gidendisch

zoodat de gouden bokalen aanstieten en de góden verstomden

en al bleeker en bleeker werden
,

tot zij eindelijk geheel in damp

opgingen.”

Gelukkig, de alf. afgoden werden al bleeker en bleeker, maar toch,

toen men de Mineh. overdroeg waren ze nog niet in nevelen opge-

gaan, een 17000 heidenen oogden ze nog na.

En wat de 80000 Christenen betreft, ook zij lieten nog vrij wat

te wenschen over en het beslag ’t welk het Ev. op hen gelegd had

was in de verschillende districten ver van gelijk. In den regel moet

die heerschappij worden geschat naar de uitingen van het leven in

al zijn vertakkingen en op dit gebied kan men zijne eischen laag

maar ook hoog stellen. Zoo dorst b. v. E. Renan in ’60 verzekeren

:

,on ne citerait pas une communauté chrétienne sérieuse qui soit

1’oeuvre des missions modernes”. Ook al ware deze Franschman beter

op de hoogte van het zendingswerk geweest dan uit zijn art. blijkt,

het zou moeilijk zyn hem van onderschatting er van te overtuigen

want met dit ,sérieuse” kan men zóo veeleischend zijn dat elke ge-

0 E. A. ’74 p. 10, 150, 159; ’76 p. 148; ’78 p. 31; ’93 p. 21. Mndber. ’78 p.

118; '84 p. 115. Stem v. W. en Vr. '78 p. 410, 426. Wag. Weekbl. '78 Sept. 7

en 14. Oct. 19, 26. Ev. Miss. Mag. '84 S. 300. Allg. Miss. Zeitschr. '83 S. 336,

345; '84 S. 313.

2) Reisebilder. Stadt Lucca VI.
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meente, zelfs in haar uitnemendste leden te licht bevonden wordt.

Eene gem. zonder vlek of rimpel verwacht niemand in de Mineh. te

vinden, maar als we in aanmerking nemen dat dat de tucht daar in

den regel vrij streng uitgeoefend werd, dan mogen we toch uit de

betrekkelijk weinige voorbeelden daarvan wel opmaken dat over het

algemeen de eerbaarheid in handel en wandel niet met voeten werd

getreden, vooral hierin merkbaar dat de bevolking dichter bij het

huisgezin, verder van den wilden echt kwam te staan. Aan bereid-

vaardigheid om in de behoeften van den eeredienst te voorzien ont-

brak het ook niet en kon men weinig geld geven, op arbeidskracht

betoonde men zich, zoo er geen tegenwerking was, niet karig als

het er op aankwam kerk of gemeentehuis te bouwen. Toch gaf men

ook geld en we wijzen niet slechts op honderden guldens in het

Koeraelemboeaaische voor de Chineezen en voor Bol-Mongondou ver-

zameld, maar ook op de coll. voor de zending die, sedert ’52 ge-

regeld gehouden, weldra op ƒ 2000 ’s jaars kon geschat worden. Dat

de inw. zend. niet vergeten werd, de stichting van , Onderling hulp-

betoon” is er een bewys voor, en wil men in een treffend voorbeeld

dat hulpbetoon aan ’t werk zien, men leze in ’t „Verslag” van ’61

wat er geschied is bij de stichting der negerij Woewoek.

Met bekeer, geschied, is het Gen. spaarzaam geweest en we kun-

nen dus geen personen noemen in wier leven oogenblikken van vol-

strekte (zoover wij menschen daarvan spreken kunnen) kiesvrijheid

zijn voorgekomen waarin zij met een onwrikbaar besluit zich losge-

maakt of gescheurd hebben uit een kring van denkbeelden of levens-

toestanden van welken zij gevoelden dat hij hen ten verderve was.

Maar wel kunnen wij wijzen op personen die door woord en wandel

getoond hebben dat het Ev. hun tot een levenskracht was geworden.

Adr. Angkoe, Silv. Item en Josef Pangkeh mogen, om van anderen

niet te spreken , onder de hulpzendel. met eere genoemd worden. Wat lof

heeft Grfl. niet over voor den vroeg gestorven Ismaêl Tiwow, hoe

warm spreekt Schippers over Sam. Rotinsulu wiens invloed het Ev.

te Maoembi zoo ten goede kwam. Wat worden ouderlingen geroemd

als Jakob Malonda en Sebastiaan, als welk een blijmoedig christen

wordt de oude Paulus ons voorgesteld, en wat goede dingen weet

Louwerier te verhalen van de ondermeesters Sam. Elias, AlexWatang
en JoEsoF Tümbelaka alsmede van de kweekel. Efraïm Mawantoe en

Lukas Bandang, zoo vroeg hem ontvallen.

Wenschen we eindelijk nog op te merken den invloed van het Ev.

in het klaaghuis dan kunnen we wel niet wijzen op velen bij wie de
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fraaie versregel ,Daar vlngt de smart daar sterft de dood” ') tot zijn

recht kwam
,
maar wat Schwarz zegt over het sterfbed van Rdntü-

Nuwü, Riedel over dat van Sam. van Baregesan, Lodwerier over dat

van Toe Lioew en Wiersma over dat van Sam. Onsu, bewijst toch: dat

de H. Geest ook in de veege stonde van Gods vergevende liefde in

Christus getuigde.

Waar dergelijke personen gevonden werden wordt ook de gedaante

van het land gewijzigd en de bovenbouw van het volksleven veredeld

,

zóo merkbaar zelfs dat zeker auteur in het ,Tgdschr. v. Ned. Indië”

reeds in ’55 zijne lezers vreesde te beleedigen indien hjj uitvoerig

den invloed van de Christel, beschaving op de Mineh. wilde schilderen.

Toch meldt hy dat de sluipmoord, die een 20 jaar geleden vrij alge-

meen werd aangetrofïen
,
verdwenen was, vlijt en arbeidzaamheid

vroegere losbandigheid verdrongen. Willen we getuigen uit later

jaren, de reeds genoemde Wallage zegt in zijn in ’69 verschenen reis-

verhaal: ,dit volk is nu het vlijtigste, vreedzaamste en meest be-

schaafde in den geheelen Arch. Zij zyn het best gekleed, het best

behuisd, het best gevoed en ontvangen de beste opleiding.” Hij ge-

looft ,dat nergens elders een voorbeeld bestaat van zulke treffende

resultaten in een zoo korten tijd.” Dr. K. Andrée schrijft in ’72 van

de Mineh.: ,tot ’33 heerschte daar onder de inboorl. de ergste bar-

baarschheid
,
toen begonnen de Holl. een werk der beschaving dat

hun voortreffelijk gelukt is en hun tot hooge eer verstrekt” en

na eenige uitweiding over allerlei heet het ,deze thans welvarende,

vreedzame Alf.
,

die door hun arbeid nut doen, waren voor weinige

tientallen van jaren nog koppensnellers die in bestendige veete met

elkander verkeerden.”

Ten besluite geven we nog het woord aan een ooggetuige, nl. aan

Güillemard die in zijn boek The cruise of the Marchesa to Kamschatka

enz. (Londen ’86) stilstaat by een bezoek op N. Celebes gebracht.

, Waarheen wij ook gingen in de Minah. wij vonden er een tevreden

,

gelukkig volk dat zoo goed als vreemd was aan dronkenschap en

misdaad. Het land was voortreffelijk bebouwd, de dorpen waren netter

en vriendelijker dan ik ergens in de beschaafde wereld gezien heb.

Overal vond men scholen en de inboorl. waren byna zonder uitzon-

dering Christenen.” Hij meent dat de Eng. nergens op zulke uitkom-

sten wijzen kunnen en zyne landgenooten die het niet ongerymd

') l'it W. YAS IIaren’s lierzang. Hel menschelijk leven.
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achten nog iets van andere natiën te kunnen leeren
,
raadt hij : een

bezoek aan Noord Celebes te brengen.

Ons dunkt, als zelfs een Engelschman de Mineh. tot een leerschool

voor zijn volk wil maken kunnen we ons ontslaan van de moeite

meer getuigen te dagvaarden, en na nog gewezen te hebben op het-

geen men lezen kan van onze landgenooten W. Stork, E. B. Kielstba

en A. Bierens de Haan eindigen wij met het zoo vleiende woord

van Dr. Andree: ,In de Mineh. hebben de Hollanders zich een eer-

zuil gesticht” ‘).

Wanneer wij nu de vraag stellen: Aau wien is deze schier voor-

heeldeloos goede uitslag toe te schryven? dan betaamt het dankbaar

op te zien tot Hem van wien reeds een David getuigde: ,In Uwe
hand is het, alles groot en sterk te maken (I Kron. 29 : 12). Dat

opzien naar boven legt echter den plicht op de aandacht te vestigen

op hen door wier arbeid dit alles gewrocht werd en zoo doet zich de

vraag voor: aan wie moeten we denken, aan de Zending of aan de

Reg. en, zoo aan beiden, wie komt dan het leeuwendeel toe?

Onaangenaam achten we zulk een vraag. Immers als door staal en

steen een lichtende vonk is voortgebracht over welke men zich ver-

blijdt, gaat men er met eenigen weerzin toe over een onderzoek in

te stellen wie dat staal geleverd heeft. Evenwel, de nood is ons opge-

legd want uit het getuigenverhoor bleek reeds dat er waren die slechts

gedacht hebben aan regeeringspersonen. Ga de opmerking vooraf

dat er in de Mineh. reeds tientallen van jaren door zendel. gearbeid

was vóór europ. ambten, aan het binnenland hunne zorgen konden

wijden. Tot ’57 was er alleen te Menado een res. die door 8 inl.

kinderen en Alfoeren gesteund werd. In dat jaar eerst kwamen er 5

europ. kontroleurs bij
,
en dat het tusschen deze, die zich nog al lieten

gelden, en de zendel., die reeds iuvloed op de bevolking hadden, al-

licht tot eene minder vriendschappelijke verhouding kon komen laat

zich begrijpen. Met verwondering over den lof aan reg. personen

toegezwaaid kunnen we voorts spaarzaam zijn, want reizigers komen

,

vooral bij kort verblijf, in den regel slechts in aanraking met

ambten., zien of willen soms niets van de Zending zien, en wat zij

1) Mndber. ’90 no. 11. Dc Tijdspiegel ’91 I p. 47. De Nieuwe Vorstenlanden

(blad voor Midden-Java) ’92 no. 61. Nog vele getuigenissen vindt men in Meded.

II p. 5 ; V p. 351; XVII p. 224; XXIV p. 426. Ev. Alliantie ’67, Verslag p. 824.

Kerk. Cour. 20 Mei '65. Dr. C. H. v. Herwerden , Open brief Gron. '74 p. 8.
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nog hunne opmerkzaamheid waardig keuren wordt bekeken door des

ambtenaars bril. Toch ziju er geweest die wèl dachten aan de Zending

doch goedgevonden hebben haar miuachtend ter zijde te schuiven.

Zoo deed in ’62 de anonymus die in het Bat. Hand.blad verzekerde

dat de arbeid van het Z. Gen. niet slechts ,het ongeluk van de

Minah. was” maar er bijvoegde: ,wat er goeds is heeft men louter te

danken aan het gewestelijk bestuur.” Dewijl het woord ,louter” ge-

noegzaam aanduidt op welk standpunt deze schrijver stond, was het

wel vriendelijk van Grfl. dat hij dezen man nog te woord wilde

staan. Uit Mndber. ’63 No. 3 kan men vernemen wat hij tegen hem
inbracht en dat hij voor de andere eenzijdigheid zich wist te wachten

blijkt uit zijne, ook in het 2'^® deel van zijn Minah. (p. 25) herhaalde,

verklaring: dat er veel te danken is geweest aan regenten die door

hunne welwillende medewerking de zendel, hebben in staat gesteld

om veel en ongestoord en met vrucht te werken. Zonder hunne hulp

hadden wij ons niet mogen verheugen in tal van school- en kerkge-

bouwen, in eene goede opkomst der kind,, in de wegneming van tal

van bezwaren voor den Ev. arbeid, ,meer dan ik hier kan opnoemen.”

„De zendel. zijn niet dwaas genoeg om de eer van het maken van

wegen, van de goede en schoone negerjjen, van de bloeijende en

winstgevende koffijtuinen zich toe te eigenen”, dit te doen noemt

hij „roof plegen aan de verdiensten van vele goede en ijverige

ambten.” Tal van zendel. hebben zich, men denke aan Wilken (Meded.

VIII p. 206), in gelijken geest uitgelaten. Ook het Bestuur des Gen.

wist nu en dan te waardeeren wat het aan welwillende ambten, te

danken had, en in ’81 nam Nedb. nog de party der Reg. en vroeg

niet zonder misnoegen: „waarom moet deze altijd de wryfpaal zijn

van het meerendeel dergenen die branden voor de belangen van het

Godsrijk.”

Der Reg. een aandeel ontzeggen in de eer die de Mineh. ons ook

in het buitenland heeft opgeleverd ware even onbillyk en ondankbaar

als op dit gebied de Zending uit te sluiten. Toch meende ook Hakt-

HOORN dit laatste te mogen doen in zyn boekske over Oost-Java, want

hij verzekert daar dat de geheele zoo verblijdende toestand der Mineh,

slechts „in oneigenlijken zin” der zending tot eer verstrekt. Volgens

hem zijn de uitkomsten niet verkregen door de zending als zoodanig,

maar door de Reg. Zij steunde de zendel., deed school en kerkge-

bouwen verrijzen, dreef kind. en volwassenen erheen, en de slaafsche

aard dier volken bracht mede dat zij zich naar den wil der overheid

voegden. Wat Harth.
,

die over de Mineh. niet de visu kon mee-
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spreken en ook geen bijzondere studie van mineh. toestanden ge-

maakt heeft, tot zulk eene averechtsche voorstelling bracht, zullen

we maar niet onderzoeken. Ons aangaande, we hebben het er niet

op toegelegd in het bijzonder te doen uitkomen in hoever de ambten,

zich der zending al of niet gunstig hebben betoond, maar wie de

moeite heeft genomen blz. 301—364 te lezen, zal niet den indruk

ontvangen hebben: het Gouv. is daar opgetreden als een verkapt

Zend. gen. Wie er bovendien belang in stelt Harte ’s beweringen

,

weerlegd te zien, verwijzen wij, om van Wilken’s , Wederlegging”

(Meded. VIII) maar te zwijgen, naar de 2*^® Afd. van Gefl.’s brochure

Wat is Waarheid enz. Hij toont aan dat het onderwijs enz., behou-

dens enkele uitzonderingen in later tijd, niet van het Gouv. maar

van de zendel. is uitgegaan, dat zij het waren die onderwijzers vormden

en het Gouv. verzochten het schoolgaan te bevorderen, terwijl kerk-

bezoek en Zondagsviering zoo weinig door maar veeltijds niettegen-

staande de ambten, plaats had, dat hij zelfs als ,een feit uit vele”

herinnert aan de ook door ons vermelde bank te Tondano. Hij is van

oordeel dat het gewestelijk bestuur, wel verre van goedkeuring te

geven aan de groote beweging die te Tondano haar uitgangspunt

had, repressief gehandeld heeft toen deze tot andere streken begon

over te slaan, ja daaruit verklaart hij het dat het goede werk zoo

betrekkelijk langzaam vooruitging. Gerust kon dus de gewezen In-

spector in ’67 op de Alliantie te Amst. verzekeren
:
geen enkele Alfoer

is door gouv. invloed toegetreden, terwijl Grfl., de man die som-

migen wel wat minder op de hand der Reg. gewenscht hadden, als

zijne overtuiging uitspreekt: „het Christendom is in de Minah. onder

veel moeite, tegenstand en strijd geworden”, ja in tegenstelling met

Harte, komt hij tot het besluit: dat de geheele zoo verblijdende toe-

stand der Minah. „in eigenlijken zin de zending tot eer verstrekt ').

Van dit laatste was o. a. Dr. Bleeker zóo doordrongen dat hij

Harte., die zoo hoog opgaf van het voortrefiPelijk reg. beleid in de

Mineh., vroeg: wat de bevolking er thans nog zou zijn indien het

aan zendel. had ontbroken? en wijzend op Java, waarover de reg.-

zorg toch ook gegaan was, nooiigde hij hem uit: ook daar eens eene

Mineh. aan te wijzen. Ook prof. de Vriese, naar de oorzaak zoekend

van eene orde van zaken „waarvan men in onze kol.
,
voor het overige

*) Over Hartuookn's spitsvondige bewering: „hetgeen de zendel. doet vcrricbt

daarom de zending nog niet” zie men Niemakn, Bijdrarje tot de Geschied, enz. Rott.

’G4 p. 35.



432

te vergeefs de weerga zou zoeken”, antwoordt: ,Zij is, als ik mü niet

bedrieg, in doeltreffende maatregelen van het gouv. te zoeken, maar

bovendien in de zending.”

Voegen we hier nog aan toe dat ook Wallage erkent: ,dezegroote

ommekeer is het gevolg van de zending” en dat Stork den eerepalm

voor hetgeen in de goede richting gewrocht werd zonder bedenken

aan de nederl. zendel. toekent, dan meenen wij genoeg te hebben

aangevoerd tot weêrlegging van de bewering: het Ev. is den Mine-

hasser opgedrongen, en wel door het Gouv. Zeker, met waardeering

kunnen namen genoemd worden van res. als Pietermaat, Scheriüs,

Andriessen, Jansen, Bosschee en Happé, maar dewijl er ook geweest

zijn die bezield bleken zoo al niet met den geest van een Bosch dan

toch met dien van een van Olphen, daar kon, ook al hadden de

zendel. zulks gewild, van dwang geen sprake zijn. We vermoeden

dan ook dat zeker kontrol., in ’69 gewagende van tijden toen door

blokarrest duizenden gedwongen werden het Christendom te omhelzen,

dacht aan de dagen van Jan Comp. toen, volgens een regent op Noe-

salaut, de manier van preeken zou geweest zijn: 50 zweepslagen als

tekst en 50 voor de toepassing. We beweren volstrekt niet dat alle

zendel., vooral toen ze nog in de zoo beproevende school der getals-

minderheid verkeerden, eene verdraagzaamheid hebben bezeten welke

zelfs de verzoeking uitsloot om, tegen den geest des Ev.
,

tot harde

maatregelen de toevlucht te nemen, maar toch durven wy aannemen

dat alle zendel. de ook door Harth. aangehaalde verklaring vanWiL-

KEN zouden onderschreven hebben: ,A1 had ik magt de Heid. te

beletten in hunne bygeloovigheid
,

zoo zou ik het toch niet doen.”

Over het geheel komt hun dus de lof toe, dien reeds vóór ’63 een

ongenoemde in het Bat. Hand blad hun toebracht : dat zij ,met

kracht, doch zonder dwang getracht hebben het Christendom en de

beschaving in te voeren en plaats te doen maken voor het domme
bijgeloof en de grove zedeloosheid.”

Nemen wij eindelijk het karakter van die Alfoeren in aanmerking

dan was dwang ook niet noodig. In tegenstelling met andere stammen

wordt geroemd: hun zachte geaardheid, zich openbarend niet slechts

in hun taal maar ook in hun onderling verkeer, vooral ook in onder-

danigheid aan, of wil men liever, met het oog op de hen door ons

opgelegde lasten, gedweeheid voor hunne overheden. Met zachtheid

waren zij steeds het best te leiden en zij gaven in den regel den

indruk eene goedigheid te bezitten die zoo op gemis aan geestkracht

wees dat A. F. v. Spreeowenburg
,

die hen in ’42 bezocht
,

tot
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liet besluit kwam ,uit beginsel doen zij goed noch kwaad”. Maar al

deden zij dit laatste ook niet stelselmatig, toch deden zij het, en wel

op zulke echt beidensche wijze dat aan idyllen zooals ze vóór 100

jaar over heid. geschreven werden en volgens welke ze vol zouden

zitten van blanken zielenadel
,
niet kan gedacht. Ze mogen zelfs niet

eens gerangschikt worden onder die „races sauvages” welke Renan aan-

raadt maar te laten uitsterven en vooral niet te storen in „leurs jeux

d’enfants, leurs dances au clair de lune, leur douce ivresse d’une

heure.” Wie er zich van overtuigen wil leze wat Wilken (Meded. VII)

en Grfl. (Minah. I cap. VI) over hunne zeden meedeelen en denke

ook aan den koppesnellershoed die op de Parijsche tentoonstelling

van ’67 zooveel menschen binnen de zendingstent gelokt zou hebben.

Toch neemt dit alles niet weg dat de Alf. met zachte doch vaste

hand wel te leiden waren en zich over het algemeen niet afkeerig

betoonden van het goede ’t welk het Ev. hun bood. Prof. de Vriese

noemde dan ook in ’Gl onder de reden die het Gen. had doen be-

sluiten daar te arbeiden: hunne zachtzinnige geaardheid en hunne

neiging voor het Christendom. Ook Hoezoo, in ’G2 van Java schrij-

vend, vond op grond van berichten uit de Mineh. vrijheid „als zeker

te stellen dat de Alfoer in zijn heid. toestand meer geschikt is tot

aanneming van het Ev.” dan het volk waaronder hij arbeidde ’).

Waaruit zulk een geaardheid te verklaren zij hebben wij niet te

onderzoeken maar het verdient opgemerkt dat prof. Veth, na zich

eens met alf. poëzie te hebben bezig gehouden
,
schreef: „Even als van

andere volken in den Arch.krijgt men ook van deze Alf. den indruk

dat zij eenmaal een eenigszias huogeren trap van ontwikkeling be-

reikt hebben en daarvan later geheel zijn vervallen”, een denkbeeld

’t welk ook den achtergrond uitmaakt van eene opmerking van Grfl.

„dat de legenden der Alf. zinrijker zijn dan de ceremoniën hunner

godsdienst”, terwijl hij er bijvoegt: „wat schooue zin er ook in ligt

opgesloten, zij kennen dien niet meer.”

Merken wij na dit alles nog op, dat, al was ook een of anderstuk

der moslimsche belijdenis, gelukkig meest onverduwd, in dat heiden-

dom opgenomen, de moham. godsd. daar toch weinig veroveringen

gemaakt had, dan meenen wij genoeg aangevoerd te hebben om te

doen zien dat deze Alf. juist niet tot de versteenden misschien

*) Over de aanrakingspunten voor de prediking ^velke de zendel. in het godsd.

geloof V. d. Alf. vonden, zie Grfl. Meded. XXVI p. 174.

KRüiJF, Geschied. Ned. Z. Gen. 28
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niet eens tot de verstokten behoorden en zeer wel zonder dwang

voor het Ev, konden gewonnen worden en, Gode zij dank! ook ge-

wonnen zün ').

Gewonnen zijn. Dit wil niet zeggen dat thans op de Mineh. kan

gewezen worden als op een kweekbed van alle Christel, deugden.

Helaas neen! want al wikkelen we dat land ook in de breedste

plooien onzer liefde veel blijft nog zichtbaar waarvan met een zucht

moet gezegd; ’t kon beter! Dit geldt in de eerste plaats van het onder-

wijs. Van de ingeschreven kinderen kwamen in ’91 maar 54—78 pet.

geregeld op, zoodat, ook waar men de Gen. school bezoekt, de ont-

wikkeling te luttel en de bedrevenheid in ’t Mal. te gering is om
het godsd. ond. met vrucht te kunnen bij wonen. Ook laat de takt der

Gen. onderwijzers, die op een 130 scholen een paar uur per week aan

dat onderw. besteden, nogal te wenschen over. Dat men op de Gouv.

scholen sedert ’88 voor dat onderw. ook binnen den schooltijd uren

kan krijgen geeft ook al weinig, want men heeft geen inl. leeraars

genoeg om er heen te zenden en zoo men er de Gouv. meesters mee

belast vertrouwt men het aan mannen die er vaak weinig van weten

en, wat erger is, er geen hart voor hebben. En de Hulppred. ? Wat
geeft een catechisatie voor 100—400 leerl. die in leeftijd en ontwik-

keling zóóver uiteenloopen
,

dat als ieder wat krijgt, niemand iets

ontvangt! Zoo worden velen lidmaat bij wie, zoo er al wat warmte

van overtuiging is, luttel kennis gevonden wordt. Op huiselijke godsd.

oef. valt dus weing te rekenen en in de onderlinge bijeenkomsten

verschijnen velen zelden of nooit.

De heiliging van den Dag des Heeren laat op vele plaatsen te

wenschen over. Men gaat naar den akker of naar de tabaksschuur.

Op enkele plaatsen als b.v. te Ajermadidi wordt op Zondag het loon

uitbetaald en dewijl op hoofdplaatsen als Menado, Tondano, Kakas

E. A. '46 p. 100; ’C3 p. 173, 285, 288; '78 p. 97, 99; ’82 p. 18. Mndber. '42

p. 11; '51 p. 24; '52 p. 132; 'GO p. 3; '62 p. 16; '63 p. 34, 39; '66 p. 28; '72p. 74;

'74 p. 4; '79 p. 19; '87 p. 57. Meded. VII p. 200; XII p. 19; XVII p. 224; XVIII

p. 237; XXIV p. 394; XXXIII p. 39, 204. Grfl.
,
Minah. I p. 233, 237. Harth.

,

Ev. Zend. op O.Java p. 191. W. Tii. v. Grietiiuijsex, Merkw. zegeteck. op de

\Vereldtent. te Parijs, Rott. '68 p. 11 , 21 , 24, 25. W. II. de Vriese, 'Wetenschap

en beschaving, Leiden '61 p. 66. Tijdschr. v. N. Ind. '55 II p. 253; '64 I p. 163;

'69 I p. 217; '70 I p. 56. De Gids '64 1 p. 401. Rev. d. D. Mondes '60 V p. 773.

Ev. Alliantie, Versl. '67 Rott. p. 884. Wallace, Reis I p. 397. K. Akdree, Geogr.

d. Welthandels. Stuttg. '72 II S. 442.
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e. a. des Zondags markt gehouden wordt slenteren scharen jongelui

uit de buurt daar rond. Zoo leeren ze veel in praktijk brengen wat

zelfs met de zoogen. maatschappelijke deugden niet in één gareel

loopen kan en zich ook niet ontschuldigen laat door te wijzen op

Nederlanders die van dat alles het voorbeeld geven, het aanbevelen

ja zelfs opdringen.

Gelijk voorts de akker op een moerassigen bodem veroverd vaak

nog na jaren schadelijke dampen uitwasemt zoo wordt ook hier de

invloed van het heidendom nog gemerkt. Deze openbaart zich in het

in eere houden van den adat der harta (bruidschat), ’t welk tot veel

ongelukkige huwelyken en leven in wilden echt aanleiding geeft,

maar ook hierin dat, zooals in ’85 bij het heerschen van typheuse

koortsen plaats had, allerlei heid. geweld wordt aangewend om den

ziekteduivel te bannen.

Waar zulke heid. invloeden zichtbaar worden zijn de heidenen

zelve natuurlijk ook nog niet verdwenen, zoodat, gezwegen nog van

de Bantiks, op verschillende plaatsen ja zelfs te Langowan in ’86

nog enkele heid. familiën over waren en er in het begin van ’88 te

Roemoön-bawah nog een soort van heid. opwekking kwam.

’t Is te denken dat, waar nog zóóveel aan de kennis en beoefening

van het zuiver Ev. ontbreekt, Rome niet te vergeefs de netten van

zijn formalistischen godsd. uitzet. Wel ging het op enkele plaatsen

achteruit, doch nog genoeg deels argelooze, deels sluw berekenende

lieden werden jaarlijks gevangen om ter Conf. van ’85 te doen ver-

klaren: „dat het een diep betreurenswaardig feit is van nog onbe-

rekenbare gevolgen.”

Op gevaar af door de tegenstelling ietwat overbluft te worden

geven we uit Rooker’s „Bericht nopens den voortgang der Evange-

lisatie in de Minah.” dat ons door het voorgaande in de diepte bracht,

nu ook een en ander wat naar de hoogte voert.

Er werd over schoolgaan geklaagd, doch is ’t niet verblijdend als

er in ’87 op geroemd kan worden dat de Mineh., waar, Bantik uit-

gezonderd, bijna iedere negerij hoe klein ook, haar school had
,
in dit

opzicht eenig is onder de eilanden van den Archipel. Zeker, de eene

school is de andere niet en was op de Gouv. school de ontwikkeling der

meesters en op die van het Gen. hun geestesrichting ook beter, toch

heet het: „wat wordt er al niet gedaan om de minah. jeugd verstan-

delijk te ontwikkelen.” En het gemoed? Van de kinderkerk, reeds

in ’82 op gang, moest gezegd, dat zij weinig en door te jonge kind.

bezocht werd, maar toch heet het herhaalde malen: dat zij, met de

28 *
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zangscliolen, verblijdende uitkomsten opleverden. Ook op liet houden van

catech. naar ieders vatbaarheid ingericht legde men zich krachtig toe

,

en ging het in grootere gem. of zulke waar een deel der bevolking

de geheele week in de tuinen blijft ook moeilijk de kind. te ver-

gaderen, in de kleinere had men voorspoed en in ’87 kon zelfs ver-

klaard: „dat in de Mineh. gem. gevonden werden waar om zoo te

zeggen allen godsd. onderwijs ontvingen.”

Wat het gemeenteleven betreft ook daarin wordt verblijdends ge-

vonden. Tot de hooge uitzonderingen behoort het in ’88 dat op Zon-

en feestdagen te eeniger plaats geen godsd.oef. kan gehouden worden

,

want bij ontstentenis zelfs van een onderwijzer, is vaak een kerke-

raadslid bereid een eenvoudig woord te spreken. Ook wordt van die

bijeenkomsten gebruik gemaakt. In geheele streken, zoo luidt het in

’84, is het eene gewoonte Zondags ter kerk te gaan, oud en jong is

daarin getrouw, en 2 jaar later kon men over het algemeen over

Zondagsviering en heiliging tevreden zijn. Alle dagelijksche werkzaam-

heden staan stil en eene schare van zindelijk en net gekleede kerk-

gangers, aan welke nog ongeschoeiden niet ontbraken, geeft ook in

volkrijke negerijen den dag een geheel ander aanzien. Al worden

hier en daar ook pogingen aangewend om de bevolking „zelfs met

zachten dwang” tot luidruchtigheid over te halen, men ondervindt:

in een Christenland te zijn. Bijeenkomsten des Zondags in de vroegte

of in den namiddag, bybellez. in de week, en geregelde verg. van

mannen, vrouwen, jongelingen en jonge dochters dragen niet weinig

bij tot bevordering van christ. leven in huis en maatschappij. Gelukkig

ook in het eerste. Onwettig samenlevenden worden in sommige gem.

niet meer gevonden en staan aan het sluiten van een huwelijk nog

vaak eischen van bruidschat en kosten van allerlei feestelijkheden in

den weg, toch werden van ’82—’88 gemiddeld 1055, in ’91 1162

huwelijken gesloten. Voorts ondergaat, zooals in ’86 gezegd wordt,

het onderling verkeer van huisgenooten allengs meer den invloed

van de vernieuwing van hart en leven. De gezelligheid tusschen de

leden van huisgezin en fam. wordt meer gezocht, terwijl de huiselijke

godsd. oef., waarby de Mal. bijb. almanak „verblijdend veel” gebruikt

wordt, toeneemt.

Natuurlijk laten de ouders ook hunne kinderen door den Doop in

de gem. opnemeu. Wanneer wij vernemen hoe in het zevenjarig tijd-

vak zooëven genoemd, jaarl. 4947 kind. ten Doop werden geheven

moet in aanmerking genomen dat daarbij, in afwijking van vroegere

gedragslijn, ook kind. zijn van onwettig saamlevendeu. Dewijl dit ge-
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er in ’81 opmerkingen bij te voegen als deze : dit cijfer vormt op zich

zelf reeds een getuigenis voor de Christenen, of, wil men, voor de

gekerstende Mineh.
,
en 5 jaar later: dit cijfer is er een welsprekend

getuigenis voor dat het Christendom bijna de geheele bevolking omvat,

’t Is dus in orde dat het getal der als volwassenen gedoopten afneemt. In

’82, om binnen reeds genoemd tijdperk te blijven, was dit cijfer 711

,

in ’88 slechts 481, grootendeels uit de distr. Sonder, Roemoön en

Tompassa, terwijl in tal van gem. reeds geen volwassenen meer ge-

doopt werden. Wat het toetreden door belijdenis-doen betreft, dit ge-

schiedde in de jaren ’82—’88 gemiddeld door 1482, in '91 door 1862

personen. Bij ouden moesten, wat kennis betreft, de eischen zeer

laag gesteld worden, doch daar bij zulken de gezindheid des harten

groot gewicht in de schaal legt, is het verblijdend b.v. over ’83 te

vernemen: „verrassend is soms de ernst, waaruieê de zoodanigen

eindelijk den Heer belijden met woord en daad.” Wat de jongeren

aangaat, bij velen laat, om boven opgegeven reden, de kennis te

wenschen over, doch daar niemand wordt aangenomen „dan die

goede getuigenis heeft van gedrag en wandel” en dewijl zij steeds

der gem. vóóraf worden voorgesteld, is het te hopen dat nog vaak

als in ’82, van de meesten kan getuigd worden hoe zij „betrekkelijk

wel onderwezen” door „trouw aan de gemeenschap” en „Christel,

wandel” uitmuntten, ja dat er steeds bij mogen zijn, ran wie, als

in ’87, kan ondersteld worden: dat Jezus hen bemind zal hebben.

Met het lidmaatschap is de Avondmaalsviering, welke althans in ’91

in de meeste gem. 2 keer, in andere eens plaatshad, nauw verbonden.

Moet er, vooral in jonge gem. nog tegen bijgeloof in dezen gewaar-

schuwd, herhaaldelijk kon vermeld dat slechts enkelen uit onver-

schilligheid verre bleven, doch velen aanzaten „met waarachtig ge-

voel, in ootmoed, in oprecht en eenvoudig geloof, met kinderlijke

blijdschap en dankbaarheid, met een biddend hart.” Waar dergelijke

stemming ook onder het bij wonen der godsd.oef. niet vreemd was,

mogen wij aannemen dat het Ev. zich een kracht betoonde ook in

tijden van druk, gelijk deze vooral in '84 en ’85, door epidemische

ziekten zoo veler deel werden. Gedurig vinden we dan ook de over-

tuiging uitgesproken dat wasdom in een opgewekt godsd., gemeentelijk

en kerkelijk leven zich innerlijk en uiterlijk vertoonde.

Het laatste bleek vooral in liefdegaven voor den eeredieust. De iul.

die geen hooge eischen voor eene woning stelt, doet ze ook voor het

bedehuis niet en aan een licht bamboezen gebouwtje met aarden
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vloer en zonder zoldering geeft hij allicht den naam van kerk en

voelt zich in zulk een opstal op zijn gemak. Naarmate echter het

gevoel toeneemt dat eene plaats ter aanbidding toch hoogere eischen

mag stellen wordt hij bereid ook daarvoor het zijne te doen en maar

niet te wachten tot negerij- of districtsbestuur handelend optreden.

Jarenlang wordt vaak gespaard, veel handenarbeid om niet verricht

ten einde het kerkje doelmatiger of sierlijker in te richten en, waar

bij een of andere ramp ook elders handreiking wordt gedaan, be-

droegen de coll. voor allerlei geestelijke belangen in ’88 ruim ƒ 5000,

Nemen wij nu wat we van de licht- en schaduwzijde in de mineh.

gem. vernamen bijeen, dan krijgen we dunkt ons den indruk: het

Christendom is daar tot heerschappij gekomen, en we kunnen er ons

in vinden dat b.v. in ’82 namens de Conf. werd verklaard
:
,In hoe-

vele levensuitingen openbaart de bevolking den beschavenden invloed

van den Christel, geest!” en 3 jaar later: ,Het licht van Gods genade

in Christus heeft de gedaante der dingen veranderd. Zelfzucht werd

omgezet in liefdebetoon, wraakzucht in vergevensgezindheid, drift in

geduld, leugen in waarheid, bedrog in oprechtheid. De nacht is

voorbijgegaan en de dag is gekomen. De werken der duisternis wor-

den afgelegd, de wapenen des lichts aangedaan.” In ’87 werd zelfs met

ronde woorden erkend: „Met uitzondering van Bantik mag de Minah.

met volle recht een Christenland
,
en de bevolking eene christel. heeten.”

Dat zij dit in nog meerdere mate worden mag, zal voor een groot

deel afhangen van de inl. leeraars en onderwijzers. De Conf. die het

nog in ’88 niet raadzaam achtte eerstgenoemden de bevoegdheid tot

het bedienen der Sacramenten te verleenen, wist toch in ’82 te

spreken over „uitgelezenen van hun geslacht” die aan kennis tact,

aan geloof liefde, aan moed ijver paarden, en ook later spreekt zij

telkens van inl. leeraars en ook van Gouv. onderwijzers die tot grooten

zegen zijn. Dit neemt niet weg dat er ook anderen zijn wier uit-

rusting van hoofd en hart zóóveel te wenschen overlaat dat zij meer

verstrooien dan vergaderen en het nog te verwonderen is als er

eenige vrucht van hun werk gezien wordt. Daar komt nog bij dat,

al is het getal inl. leeraars in ’91 ook tot 58 gestegen, dit getal te

klein is, zoodat men, zal het in menige gem. niet aan alle godsd.

onderwijs of voorgang op Zondag ontbreken
,

de toevlucht moet

nemen tot Gouv. onderwijzers of tot zoogen. „goeroes djamaat.”

Plaatsen we deze twee naast elkaar eene gelijkstelling zou in menig

opzicht eene verongelijking zijn, doch als we, de beteren niet te na

gesproken, herhaald hooren klagen over den weinigen godsdienstzin
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der Gouv. onderwijzers en zelfs van een dezer vernemen: „het is

of de geest van den godsd. van ons geweken is” dan vragen wij toch

:

of het werk dat dergelijke personen voor de gem, verrichten mis-

schien niet nadeeliger zal wezen dan dat van die andere weinig ont-

wikkelde helpers, die, om des luttelen voordeels wille, zich de moeite

getroosten wat catech. onderwijs te geven en Zondags een woordje

te spreken. In elk ressort wordt dns behoefte gevoeld aan meer en beter

toegerust hulppersoneel en naast de Kweekschool en de „Vereenigde

opleiding” achten velen nog een flinke Catechetenschool noodig.

’t Is dus te hopen dat de Christenen in de Mineh. steeds meer ge-

negenheid en ook gelegenheid zullen hebben om in hunne geestelijke

behoeften naar eisch te kunnen voorzien, ja ’t zou eene eere voor

onze Reg. zijn zoo de zending van den Comm. Gallois in ’92 en de

benoeming van Jellesma tot Res. er toe leiden mocht de inl. Chris-

tenen, die tot „de meest belasten” van geheel Ned, Ind. behooren’),

tot meer stoffelijken welstand te brengen.

In afwachting dat zulks spoedig gebeure nemen we afscheid van dit

zendingsveld. De geschied, van de stichting zijner gem. geleek niet,

als die van zoovele elders, een bulletin op een slagveld geschreven,

maar toch, aan feilen tegenstand heeft het niet ontbroken. Ook daar

echter trad het Ev. op met een meesterschap dat geen tegenspraak

duldt, de drogredenen der eigenwilligheid voor zich uitdrijft en
,
recht

op het doel afgaande, het vaandel der overwinning plant in het hart

van duizenden als in een veroverde vesting. Niet minder dan 125000

prot. Christenen buigen zich in 247 gemeenten voor Jezus Christus,

en tot eer van Zijn naam maar tevens tot versterking van veler ge-

loof kan thans op Noord-Celebes gewezen worden met het woord van

den apologeet^): „Eine umgewandelte Welt zeugt für Ihm”®)!

') Zoo verklaarde in Apr. ’90 de res. Stakman die er ook het zijne aan toevoegde.

Op 28 Nov. ’92 werd in de 2de Kamer met 42 v.m de 64 stemmen eene motie aan-

genomen om het koffiemonopolie in de Mineh. te doen vervallen. Vrage: hoelang zal

’t nog duren eer het werkelijk geschiedt, en: hoelang zal het onzen ambten, nog

vrijstaan daar als blanke satrapen te leven? Zie: Mndber. ’92 p. 129. Kerk. Cour.

’92 no. 4G. Ind. Gids ’92 p. 678, 844. N. Rott. Cour ’93 no. 9, 2de blad. Ned. Z.

Tijdschr. ’93 p. 7. Dorker.

3) E. A. '91 p. 10, 23, 35, 118; ’92 p. 24. Meded. XXVI p.297— 302; XXVII
p.279, 301 , 337, 372—377, 381; XXVIII p. 234, 282—289, 292—295; XXIX p. 228,

230, 235, 239, 246—249, 252, 259; XXX p. 314, 328, 331 , 336; XXXII p. 38,

39, 43, 47, 52, 56, 63—69; XXXIII p. 6, 50, 60—67, 70, 76, 81—87; XXXIV
p. 68, 70, 76, 85 , 86 , 186, 194, 207; XXXVII p. 53, 58, 63. Tijdschr. v. N. Ind.

’70 II p. 1.
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B. Makassar.

HOOFDSTUK XIII.

BOXTHAIN EN BOELECOMBA.

Op liet zuidivestelijk schiereil. van Celebes, waar ter hoofdplaats

Makassar reeds en 1670 een pred. geplaatst werd, bestonden nog een

paar gem. te Bonthain en Boelecoinba. Zy telden samen weinig

zielen en de pred. uit de hoofdplaats, die er 24 en 30 uur van ver-

wijderd waren, konden daar hoogstens eens per jaar een bezoek

brengen. Terwille van deze gein. had het Jav. Medew. gen. reeds in

’20 den zendel. Büttenaar ') aan het Gen. onttrokken en in ’47 had

dit Dr. Mattiies moeten afstaan die door het Ned. Bijb. gen. er

heen gezonden werd om het Makassaarsch en Boegineesch te bestu-

deeren. Deze, ziende dat de Reg. niet inging op het in ’45 gedaan

verzoek om ook deze gem. een pred. te geven, begon in Juni ’50

voor haar te pleiten bij het Gen. opdat de inl. kinderen, afstamme-

lingen van Europeanen en iulandsche vrouwen, geestelijk beter zouden

verzorgd worden.

Hy kwam te rechter tijd. Timor stond verlaten te worden zoodat

wellicht 4 zendel. vrij kwamen, de Mineh. was nogal goed bezet,

over het ambonsch contract van ’54 was men al zoowat aan ’t onder-

handelen en op Java waren de wegen nog te weinig geëffend om er

veel te kunnen doen. Denkelijk in het stille vertrouwen dat God die

tot het Noorden van Celebes gezegd had ,geef”, ook wel tot het

Zuiden zou willen spreken ,houd niet terug” (Jes. 46 : 6), werd 15

Jan. ’51 tot eene zending derwaarts besloten.

De uitzichten waren niet slecht. Het land was gemakkelijk te be-

reiken, zeer vruchtbaar en sedert Makassar een vrijhaven was ge-

worden kwamen er genoeg agentschappen van Ned. handelshuizen

om op orde en welvaart te mogen rekenen. Het volk was vrij goed

*) II. N. Bt’ttenaar uit Amst. kwam in ’16 te Berkel en ontving 2G Juni ’18

afscheid. In Dec. te Bat. gekomen zond het Jav. gen. hem naar Soerabaia waar hij

tot ’20 diende toen hij naar het reeds l,") Jaar vacante Makassar vertrok. Hij

diende die gem. 5 jaar en overleed er, na nog elders gearbeid te hebben, in '33.

E. A. '16 p. 263, 270; '18 p. 387, 400; '19 p. 483; '20 p. 575; '25 p. 223; '26 p.

3C7; '29 p. 441; '30 p. 33; '31 p. 77; '34 p. 341. Mndber. 21 p. 49.
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er scheen nog heidendom, wat Siwa-dienst meegerekend, genoeg te

zijn om op eenig goed gevolg te mogen rekenen.

Natuurlijk lag het niet op den weg des Gen. voor de gem. te

Bonthain en Boelecomba, hoe hulpbehoevend ook, te zorgen, maar

men kon ze tot tijdelijke woonplaatsen der zendel. kiezen om hen

later van daaruit, als zij de taal genoegzaam machtig waren, onder

de 300000 Makassaren en de op twee millioen geschatte Boegineezen

den arbeid te laten beginnen. Als zendel. die er zouden arbeiden gaf

men aan de Reg. op: Donselaak, sedert ’46 te Babauw, en Schot die

gezondheidshalve Rotti verlaten had. Of de laatste verklaard zou

hebben niet te willen arbeiden in eene gem. welke „enkel uit onechte

kinderen bestond” laten we daar, doch hij kreeg last naar Babauw

te gaan terwijl Donselaar naar Bonthain moest. Deze zag er wel

tegen op nog eene taal te moeten leeren
,
maar was toch omstreeks

Juni ’52 te Makassar waar hem het besluit van den G.-G.
,
dato 27

Juni ’52, gewerd, inhoudende: dat de zendel. zich te Bonthain en

Boelecomba vestigen mochten en zich hoofdzakelijk aan het geven

van godsd. kosteloos voorbereidend onderwijs wijden moesten behalve

de verrigting der werkzaamheden aan hunne zending verbonden. Nog
vóór het einde des jaars was Dohselaar te Bonthain en bediende

de gem. in het Mal. en Holl. De 100 zoogen. Christ. daar en de 64

te Boelecomba waren blijde dat zij nu een leeraar en schoolonder-

wijzer gekregen hadden, brachten wat geld bijeen om lampetkan,

bierglas en aarden borden bij de bediening van het H. Avondmaal

door passender voorwerpen te vervangen en maakten over het geheel

vrij goed gebruik van de samenkomsten. Het huwelijk bleek onder

hen werkelijk eene uitzondering, van de 20 kinderen in ’53 gedoopt,

waren niet minder dan 19 uit samenlevende ouders geboren en de

zendel. was denkelijk niet te hard, zeggende: dat zij op een laag stand-

punt van beschaving, godsd. en zedelijkheid stonden.

Den 9^^®" Jan. ’54 kwamen 2 nieuwe br.
,
H. Rocker en A. Gouds-

waard. De eerste ') verbond zich in Febr. aan Boelecomba en dewijl

de Commandant hem steunde, onderwees hij weldra een 20 kind. en

voor de ƒ 1000 toelage van het Gouv. werd een huis en school gebouwd.

*) Hessel Rocker uit Grootebroek , kwam in ’47, 17 jaar oud, in het Z. huis.

Na in '52 eenigen tijd bij Ds. v. Schermbeek te Eist tot prakt, oefening geplaatst

te zijn, vertrok hij Medio Aug. '53. E. A. '47 p. 96; '49 p. 22. Handel. '53 p. 80.

Verslag '63 p. 23. Mndber. ’54 p. 31.
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Welke vlucht zijn arbeid daar genomen zou hebben kon niet

blijken want wegens het overlijden van Noou te Tondano moest

Rooker reeds einde Sept. derwaarts. Aangezien er geen zendel. be-

schikbaar was vervielen de gebouwen zoodat zij 3 jaar later voor

afbraak zoo goed als weggegeven werden, terwijl de kleine gem.
,

als

zij ten koste van ruim ƒ 10 per reis nu en dan van Bonthain uit

bezocht zou worden, in het Gouv.-huis bijeen kon komen.

Goudswaard ') die te Bonthain bij Donselaar gebleven was opende

daar 30 Jan. ’54 eene school met een paar dozijn kind., onderwees

enkele leerl. boven de 18 jaar en besteedde den overigen tijd aan

taalstudie. Hem naar Boelecomba zenden ging niet want Donselaar

zou dan geen tijd voor taalstudie overhouden om spoedig aan ’t zen-

dingswerk te beginnen, ’t Makkassaarsch was moeilijk, de Spraakkunst

en de chrestoinatie van Mattues kwamen pas in’54uit, het Woorden-

boek eerst in ’60, en Donselaar dacht er zelfs aan om, het voorbeeld

van Matthes volgend, ergens te gaan wonen waar hij alleen met inl.

moest omgaan.

Hier achtte men het allengs tijd onder de inl. te gaan arbeiden en

vóór Matthes herwaarts kwam beraadslaagden de beide zendel. in

Oct. ’57 met hem : waar en hoe den arbeid aan te vangen.

Wat de heeren samen besloten, en wat men hier in Dec. ’58,

Matthes mede present zijnde, goedvond daar te doen, zullen we

maar niet verhalen want — er kwam niets van. Donselaar die in

’58 een traktaatje in het Makassaarsch
,
bevattende de Tien Geboden

,

den Psalm, het Onze Vader en een paar teksten, had gedrukt

en verspreid zag daarop door het gewestelijk bestuur beslag gelegd

en hem werd meegedeeld: dat pogingen van dien aard beschouwd

werden als leidende tot de verkondiging der Christel, leer onder de

inl., iets wat vooralsnog onraadzaam werd geacht. De Hooge reg. in

Indië, tot welke Donselaar zich richtte, hield haren gezaghebber de

hand boven het hoofd en beslistte in Juli ’59 dat het Gen. nog geen

zending onder de Makassaren had. Wel lag het in de bedoeling van

het Besluit van Juni ’52 om later tot zendingswerk over te gaan maar

de toestemming daartoe was niet gevraagd. De in dit besluit (p. 441)

door ons gecursiveerde woorden beteekenden slechts: ,dat de zen del.

zich niet uitsluitend behoefden te wijden aan het werk voor de

*) Arend Goudswaard, geb. te Schiedam, onderw. kweekeling, werd, 17 jaar

oud, in ’47 in het Z.huis opgenomen. Na een onderwijzersakte gehaald te hebben

vertrok hij half Aug. ’53. E. A. ’47 p. 95; ’49 p. 22; ’52 p. 127. Handel. ’53 p. 86.

Verslag ’53 p. 23. Mndber. ’54 p. 31.
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Christel, gera.
,
maar dat zij daarnevens zich ook konden oefenen in

de kennis der taal.” Geen wonder dat het Bestuur des Gen. tegen

zulk eene bandeloos willekeurige exegese opkwam en in Mei ’60 ,met

de vrijmoedigheid die den Christen past” den Min. v. kol. er op wees,

dat, bleef het verbod gehandhaafd, niet alleen de moeite door de

zendel. aan het leeren der taal besteed vergeefs zou geweest zijn

,

maar het Gen. een ƒ 30000, welke het te goeder trouw reeds voor

Zuid-Celebes had uitgegeven ,
schade zou hebben.

Wat nu de oorzaak voor het verbod betreft, deze lag in allerlei

beroeringen. De opstand der Sepoys in Bengalen hield aan de Engel-

schen den slaap uit de oogen, en het op Z.-Celebes gelegen rijk

Boni, waar in ’57 eene nieuwe vorstin op den troon kwam, scheen

maar niet in goede verstandhouding met ons te willen leven. Aan

troebelen met Boni was men echter gewoon en de gouv. van Ma-

kassar, kolonel v. n. Hart, hechtte daar in ’55 zoo weinig gewicht aan

dat hij den gosznerschen zendel. Schmidt volkomen leervrijheid onder

de inl. had gegeven. Nu zij het waar dat er in ’59 eene bijzondere

opwekking onder de mohammedaansche bevolking was waar te nemen

,

maar Donselaar achtte in die 4 jaar ,de omstandigheden niet

veranderd” en hij alsook zijn ambtgenoot, die onder de inl. werken

zouden, waren sedert 5 jaar als zeer gematigde mannen gunstig bij

de Reg. bekend. Voorts was de eerste expeditie tegen Boni gunstig

genoeg afgeloopen en, al was in ’60 eene tweede onder van Swieten

ook nog noodig, men behoefde zich niet bezorgd te maken. Dat de

heer Jansen, ons uit de Mineh. als gunstig voor het Christendom

bekend, die in Oct. ’59 gouv. van Makassar werd, er mede bezwaar

in zag tot werken onder de inl. te raden, mag niet te veel gewicht

in de schaal leggen want de vrees van zijn voorganger Schaap kan

allicht nagewerkt hebben op een man die gewoon was geweest onder

eene rustige bevolking te leven en die er natuurlijk prijs op stelde

ook hier niets aan te raden wat tot beroering ook maar voorwendsel

kon zijn. Bestuurders zagen dan ook den toestand op Z.-Celebes niet

donker genoeg in om zich zoo maar neer te leggen bij de nogal

vlotte goedkeuring welke de Ind. reg. aan het verbod van een plaat-

selijk ambten, gehecht had en waardoor ook de 3 gosznersche zendel.

Jackstein, Pape en Jaesrich buiten gevecht gesteld werden '). In af-

>) De straks genoemde Schmidt was in ’59 koopman te Makassar, Jaesrich werd

er boekdrukker onder verbod van zendingsarbeid. De beidq anderen gingen naar

Kotti. Handel. ’60 p. 34.
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wachting van den te verwachten goeden afloop der 2^^® exped. gaven

zij dus in Mei ’60 aan den Min. v. kol. te kennen: dat men deze zen-

ding wenschte te handhaven en Boelecomba, als het naast aan Boni

grenzende, voorloopig loslatende, hoopten zij te Bonthain, in de Zuider-

districten en op Saleijer weldra met den eigenlijken zendingsarheid te

kunnen beginnen.

Of de G.-G. eindelijk het hek van den dam zou hebben genomen

kan ons onverschillig zijn, want tot schade der goede zaak onttrok

zich Donselaar. Eigenlijk had hij zich op Z.-Celebes nooit op zijn plaats

gevoeld. Wel was zijn trakt. in Jan. ’5G van 125 op ƒ 150 per mnd
gebracht, maar dewijl hij geen vrij wonen had moest hij zich op dat

punt zeer behelpen. Als zendel. leeraar eener plaats die eigenlijk by

Makassar behoorde hing hy, wat plichten en rechten betreft, wel wat

in de lucht, en al viel het spreken der landstaal ook nog moeilijk,

het uitzicht van hetgeen hij zich met zooveel inspanning had

eigen gemaakt vermoedelijk geen gebruik te mogen maken was ook

niet opwekkend. Toen Heijmering te Koepang in ’59 emeritus werd

vroeg hij aan het Ind. kerkbestuur in diens plaats benoemd te worden.

Natuurlijk zou hij niet heengaan zonder verlof van het Gen. maar

hoewel hij wist hoezeer dit er op gesteld was dat hij blijven zou

opdat het Gouv. niet zeggen kon : het Gen. heeft Z.-Celebes opge-

geven, toch vertrok hy in Apr. ’61 zonder verlof af te wachten. De

kracht van het Gen. om er bij het Gouv. op aan te dringen: öf ver-

lof tot evangeliseren te geven of de daarvoor reeds gemaakte aan-

zienlijke onkosten te vergoeden, was door zijn heengaan gebroken ’).

Bleef nog over Goudswaard. In diens door het Gouv. ten koste van

f 2700 goed ingerichte school klom het getal leerl. van 22 binnen 10

jaar tot 73, ouder welke, behalve enkele uit Boelecomba, nietmiuder

dan 18 Makassaartjes. Van zijne oud-leerl. waren er verscheidenen als

klerk, wat al wel het voornaamste was waartoe inl. kinderen daar

') Na 28 Apr. ’6I te Koepang de betrekking aanvaard te hebben verloor Donse-

LAAR reeds in Juni zijne vrouw, en dewijl hij vooral om harentwil was vertrokken

bood hij in Aug. aan weer ontslag uit 's lands dienst te nemen en te gaan werwaarts

het Gen. hem zenden zou. Bestuurders namen dit niet aan, maar hem te gemoet

komende in de opvoeding van een zoon, verzochten zij hem de landstaal aan te hou-

den om gereed te zijn als de deur soms nog open ging. Dit gebeurde niet en Dok-

SELAAR bleef dus te Koepang. Na in ’8l wegens gezondheid herwaarts gekomen te

zijn achtte hij zich begin ’83 verplicht ontslag te vragen doch overleed voor het

verleend kon worden, den 28sten Mrt. van dat jaars. E. A. ’6l p. 202; ’62 p. 228.

Mndber.. '83 p. 110.
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komen konden
,
werkzaam. Door les geven aan soldaten en het tegen-

gaan van afgoderij maakte hij zich verder nuttig, en aldoor werd

het Makas. ijverig bestudeerd in de hoop nog eens ergens als zendel.

te kunnen arbeiden. Na het vertrek van Donselaar nam hij daaren-

boven den dienst in de 3 herderlooze gem. zoo goed hij kon waar, en

dat het zedelük leven er nog veel te wenschen overliet blijkt o.a. uit

het feit dat van de 20 kiud. welke hij ia zeker tijdvak gedoopt had

er 12 waren van lieden die, hoewel voortdurend saamlevend, om

allerlei oorzaak moeilijk tot een huwelijk komen konden.

Goudswaard op wiens standplaats een groot dozijn gepensionneerde

soldaten een dronkenmansleven leidden en die er maar één kontroleur

gekend had die zich verwaardigde met zijn gezin ter kerk te komen,

deed wat hij kon om het peil van weten en willen, zij het ook lang-

zaam, te doen stijgen en ’t verwondert ons niet dat het gewestelijk

bestuur, pogingen aanwendend om te Makassar een kweekschool voor

onderwijzers, tolken enz. opgericht te zien, hem een geschikt hoofd

daarvoor achtte. De man die getracht zou hebben ook deze school tot

uitgangspunt voor de Ev. verbreiding te maken en door over te

gaan zich geheel gedragen zou hebben naar den wensch van het

Bestuur, ’t welk 12 Oct. ’64 besloot zich ter bezuiniging van Bont-

hain te ontslaan, werd echter primo Dec. '64 door de cholera aan

zijn werk ontrukt.

Dr. Matthes, meer dan iemand bevoegd om over dezen nauwge-

zetten
,

nederigen
,

zichzelfverloochenenden arbeider te oordeelen

,

hield hem voor iemand „die als onderwijzer en opvoeder der jeugd

te nauwernood zijne wedergade had,... en door allen, die hem in

zijn leven en werken mogten leeren kennen hooggeacht en bemind

was.” Wie dit getuigenis breeder wil zien toegelicht leze Mndber.

’65 no. 4 en 5.

Het werk van het Gen op Z. Celebes was nu ten einde en deed

ook Dr. Matthes als getrouw pleitbezorger zijn best den overledenen

door een ander vervangen te zien, men wist er hier geen raad op,

tenzij V. d. Wal te Talawaan (Mineh.) zich in Indië aan een onder-

wijzersexamen wilde onderwerpen. Eer deze tot beslissing kwam kreeg

men bericht dat het Gouv. er eene lagere school zou oprichten.

De wed. Goudswaard
,
aan welke men zoolang zij in Indië bleef een

pensioen van f 500 toelegde
,
trachtte de gem. zoo goed zij kou bij elkaar

te houden, klaagde echter in Mei ’67 over achteruitgang en hoopte

dat er spoedig een zendel. komen zou, welke hoop men hier niet

kon verwezenlijken. Toen eindelijk 29 Juli ’69 v. d. Wal, door de
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Reg. tot hulppred. benoemd, daar aankwam vond hij de gera. na

G jaar herderloos geweest te zijn in diep verval. Dat zij daaruit

spoedig is opgebeurd schynt helaas! niet gezegd te mogen worden,

althans Bettink, daar omstreeks Jan. ’85 als hulppred. opgetreden,

schreef: «van het werk der B.B. Donselaar en Goudswaard is betrek-

kelijk weinig gebleven.” De winst van het jarenlang onderhouden

van 2 arbeiders die, gelijk we ergens lezen, daar slechts gedaan

hebben wat ,des gouvernements was” is dus gering geweest, tenzy

men deze zoeken mag in de ,sprachliche Arbeiten” welke daarvan,

volgens Dr. A. Schreiber, het gevolg zouden geweest zijn. Van
deze echter vernamen wij, Dr. Matthes toch was geen zendel. des

Gen., niets en we moeten tot ons leedwezen den zooeven ge-

noemden Inspector onweersproken laten als hij zegt: ,dass die Arbeit

wieder aufgegeben werden müsste noch ehe man irgend etwas

erzielt hatte.”

Dat die arbeid daarom volstrekt geen vrucht zal gedragen hebben

mogen we als Christenen niet aannemen, maar toch, al geeft het

Verslag over ’68 ook op dat ,de zending” te Bonthain ,opgeheven”

werd, wij weten; zjj werd niet eens begonnen. Het Gen. met groote

schade teleurgesteld, een paar wakkere zendel. ontmoedigd, duizende

inl. weerloos aan den Islam ten prooi gelaten en bovendien de

bezorgdheid dat Rome wel trachten zou daar ook vasten voet te

krijgen! Aan wien van dit alles de schuld? Aan de tijdsomstandig-

heden, aan de Reg., aan Donselaar? ,’t Is wel eens goed met

een vraagteeken te eindigen” lezen we aan het einde van het

laatste stuk in de Mndber. aan die zoogen. zending te Bonthain

gewijd. Hoe onbevredigend zulk een slot ook zij er moest in be-

rust worden al viel dit blijkbaar moeilijk. Ter Jaarvergadering

van het Bijb. genootschap werd in ’87 de wensch uitgesproken dat

die zending weer mocht worden opgevat; ons Z. Gen. betreurde

het in ’88 dat, waar woordenboeken, spraakkunsten en Bybelvert.

gereed lagen, niemand die zending opnam; het volgend jaar wordt

verzekerd: het is een zendingsveld dat ons nog op het hart ligt.

Ook Dr. Matthes die, sedert hij in ’79 zijne betrekking van Direc-

teur der Gouv. kweekschool te Makassar neerlei
,

voortgaat de

Bijbelboeken in de landstaal over te zetten, pleitte in ’90 ter Zend.

Conf. te Amst. nog dringend voor die zending, terwijl het de aan-

dacht niet ontging dat sedert Dec. ’92 Makassar, totdusver onder

de Statie Larantoeka behoorende, een vasten geestelijke kreeg die

zeker wèl zendingswerk mag doen. Moge de verwachting dat het
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vraagteeken der teleurstelling daar nog eens vervangen zal wor-

den door een uitroepteeken van blijde verrassing niet ijdel blijken

te zijn ')!

C. Aan de golf van Toinini.

HOOFDSTUK XIV.

GORONTALO EN POSSO.

Wanneer we uit de Mineh. door Bol. Mongondou heen naar ’t zui-

den gaan bereiken we de golf van Tomini, welke twee landtongen

vormt. Op de noordelijke ligt de Assistent-residentie Qorontalo met

eene boofdplaats van gelijken naam. De bevolking, welke het cyfer

80 000 niet overschrijdt, vindt in vischvangst en landbouw een rede-

lijk bestaan, terwijl de handel in boschproducten in de laatste jaren

steeds uitgebreider werd.

Aangezien zij, wat den godsd. aangaat, tot de Alfoeren gerekend

wordt en thans nog lichter voor het Christendom zou te winnen zijn

dan wanneer het Moham., ’t welk ook daar voortgang maakte, er

dieper wortelen geschoten heeft, is het natuurlijk dat nu en dan stem-

men opgingen: naar Gorontalo een zendeling! De eer zulks telkens

weer gedaan te hebben komt toe aan Ds. Wielandt die, sedert ’83

pred. te Menado, ten koste van 70 uur stoomens ook daar bezoek

had te brengen aan eene nog in de dagen der Comp. gestichte europ.

en aan eene inl. gem. Nu hadden Bestuurders hem in ’87 wel verlof

gegeven daar een paar inl. onderwijzers te plaatsen, maar de reg.

personen waren zoo beslist van oordeel: slechts een Europeaan zou

onder dat zeer laag staand volk eenig nut kunnen doen, dat men er

hier maar niet verder op aandrong.

I) E. A. ’ÓO p. 155; ’51 p. 6, 19; ’52 p. 101; ’53 p. 53 , 86, 124; ’54 p. 130;

'55 p. 21; ’5G p. 180; ’57 p. 96; ’58 p. 14, 79, 242, 245; ’59 p. 28; '60 p. 39, 48;

'61 p. 42, 64, 67, 146, 216; '63 p. 503, 505; '64 p. 255; '65 p. 17, 25, 58, 68;

'66 p. 11, 26; '67 p. 101 , 224; '68 p. 15; '70 p. 37 , 42; '85 p. 65; '87 p. 156; '89

p. 181; '93 p. 32, 48, 59. Handel. '51 p. 19; '60 p. 23, 26, 34. Verslag '68 p. 18.

Mndber. '54 p. 186, 188; '55 p. 53, 161 , 177; '65 p. 47, 50, 54, 60; '88 p. 117;

'89 p. 30. Meded. JV p. 303, 326, 345, 366; XXHl p. 313. Allg. Miss. Zeitsclir.

'83 S. 335. Ned. Zend.tijdschr. III p. 110.
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Dewijl men vreesde dat het hier zou gaan als op de Key-eil., waar

Rome in de behoefte voorzien had, en hoopte dat Bol. Mongondou

misschien van uit het zuiden zou kunnen veroverd worden, werd

Juli ’90 besloten daar een zendeling te plaatsen.

Aan aanmoediging om het werk op Celebes voort te zetten ont-

brak het niet. Reeds voor men er toe besloot waren een ƒ 16 000 be-

schikbaar; op een rondschrijven van Rooker te Tondano brachten de

inl. gem. in zijn ressort ƒ 1300 bijeen, en uit andere plaatsen o.a.

uit Goroutalo zelf, kwam ook nog geld in. Tot baanbreker op dit

terrein bestemde men A. Hulstra ’) die, na reeds in de Mineh. eenige

ervaring te hebben verkregen, in Juli ’91 te Gorontalo kwam waar

hy eene inl. gem. van 350 zielen vond bijna geheel bestaande uit

Minehassers die, in de hoop op een behoorlijk bestaan, waren uit-

geweken.

Sedert 79 was de dienst bij deze gem., waartoe geen 10 Goron-

taleezen behoorden, waargenomen door den Gouv. meester W. P.

WowOR, uit de kweekschool te Tanawangko, terwijl nu en dan de pred.

van Menado kwam om hen die, hoe slecht dan ook, de catechisatie

hadden bijgewoond tot lidmaten aan te nemen. Ook A. C. Kruijt,

voor Posso bestemd, had er sedert Juni ’91 gepreekt doch dewyl

zijne „vergunning” voor Gorontalo 13 Sept. ’91 werd ingetrokken

kon Hulstra den arbeid aanvangen zoodra de zijne voor die Afd.

verleend zou zijn.

Dewijl Goront. weinig uitzicht op vrucht gaf, de inl. gem. dood scheen

en men daar eigenlijk helper van den pred. van Menado voor de 100

zielen tellende gem. was, terwijl ook de gezondheidstoestand te wen-

schen overliet, vestigde de zendel. zich reeds begin ’92, met goed-

vinden van ’t Best., te Limbotto, 4 uur verder het binnenland in.

Het ging hem daar aanvankelijk goed, doch het elke week naar

Goront. gaan om er den dienst waar te nemen had bezwaren in

zoodat dit weldra eens per mnd geschiedde, ja begin ’93 werd de

dienst voor een groot deel overgelaten aan A. C. Kruijt die er

meestal nog verblijf hield omdat zijn huis te Posso niet gereed was.

Ofschoon een roomsch geestelijke ook tot dién hoek toegang had,

waren het vooral de Moh. die, al was hun godsd. leven ver van op-

•) A. Hulstra van Halliim, werd, 15 jaar oud, in ’82 opgenomen in hetZ.huis.

In ’88 voor Timor afgevaardigd landde hij 4 Nov. te Bat. en bestuurde eenigen tijd

de kweekschool te Tomohon. E. A. '82 p. 111; ’90 p. 18; ’91 p. 12. Mndber. ’88

p. 1G4; '89 p. 15.
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gewekt, hem vreezen deden weinig te zullen uitrichten. Ook bestond

er een Gouv. school terwijl aan geneeskundige hulp ook weinig be-

hoefte scheen te zijn. Hulstra was dan ook al eens poolshoogte gaan

nemen in het 50 palen meer oostelijk aan de bocht gelegen Bagoeja-

man, om te zien of de Islam daar ook minder invloed uitoefende.

De verwachting in die buurt te zullen slagen scheen zoo zwak dat

verplaatsing hem niet ongevallig zou geweest zijn. Hier was men van

oordeel dat de zendel. nog te kort op zijn arbeidsveld vertoefd had

om reeds aan heengaan te mogen denken, maar lang genoeg was

hij er toch geweest om aan het Best. den indruk te geven dat het

geen uitgangspunt zijn kon voor de zending over welke we thans

gaan spreken ^).

Het landschap Posso, aan de zuidzijde van de Tominibocht schuin

over Goront. gelegen en vandaaruit in 14 uur stoomens te bereiken,

wordt geschat op 100000 inwoners. Het klimaat is zeer aangenaam

en de grond zoo vruchtbaar dat de rijstbouw vaak een 120 voudigen

oogst oplevert. Omdat men die lieden voor woeste koppensnellers

hield heeft noch de Comp. noch later ons Gouv. zich veel met dat

volkje ingelaten doch allengs kwam men tot de overtuiging dat de

aard der Tolagiërs
,

al hadden de door hen vervaardigde wapenen ook

zekere vermaardheid
,
eer goedig dan bloedig mocht genoemd worden.

Hun godsd. bestaat uit animisme met pantheïsme gemengd en dewijl

het verknocht zijn aan den Islam onder hen nog weinig beteekende,

kon, met hoop op goeden uitslag, een Ev. bode geplaatst worden

bij een volk dat reeds vóór 2 eeuwen, wat aard en inborst betreft,

met de bergboeren uit de Mineh. vergeleken werd.

De aandacht viel op dit arbeidsveld door Ds. Wielandt. In Dec.

’87 Goront. bezoekende liet hij zich overhalen door te stoomen, en

na tot het rijkje Posso gekomen te zijn schreef hij naar hier: of het

niet onze plicht zou zijn een dam op te werpen tegen het steeds

verder voortdringen van den Islam in de binnenlanden van Celebes?

Dewijl pan de 13 kweekel. slechts enkele voor Java bestemd waren

moest voor de overige een werkkring gezocht, en de Dir.
,

wetende

dat het Bijbelgen. iemand opleidde voor de beoefening van een

1) E. A. ’87 p. 23; ’88 p. 6, 24; ’89 p. 31, 203; ’90 p. 58, 118; ’91 p. 12, 23,

123, 146; '92 p. 52, 64, 192; '93 p. 42, 66. Mndber. '89 p. 41; '90 p.33, 58, 70;

'92 p. 103, 133; '93 p. 135. Meded. XXIV p. 426. G. W. W. C. bar. v. Hoévell

,

De Ass.-res. Gorontalo. Leiden '91. Met kaart.

K.KUIJF, Geschied. Ned. Z. Gen. 29
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der minder bekende talen van den Archipel, vroeg in Oct. ’88 of het

ook wenschelijk kon zijn saam te werken en wel te Posso. Ofschoon

het Bijbelgen. weinig beloven kon bleef de zaak niet rusten, want

in ’90 moest men 4 kweekel. een werkkring aanwijzen, terwijl een

nieuwe post allicht tot nieuwen ijver sporen zou.

Waarom zou men ook daar niet gaan arbeiden? Steeds was immers

het Gen. voornemens geweest van Noord-Celebes naar Centraal-

Celebes af te dalen en gaf Posso, dat zich van het strand der Tomini-

bocht tot diep in het binnenland uitstrekte, daartoe geen schoone

gelegenheid? Voorts werd het gezag van ons Gouv. daar gekend en

erkend, terwijl het levendig verkeerd tusschen Posso en het steeds

in bloei toenemende Goront. den te plaatsen arbeider in menig op-

zicht ten goede kon komen.

Reeds in Febr. ’89 werd, onder nadere goedkeuring van het Hoofdbest.

,

tot die zending besloten, want men had nog vrij wat wegen bij het

Gouv. te effenen eer het zoover kon komen en moest ook zorgen

,dat men ons niet voorkomt.” In ’89 liep alles naar wensch, en zoo

kon in ’90 A. C. Kruijt ') voor Posso aangewezen worden. Den 19^^®"

Mei ’91 te Goront. gekomen bracht hij 20 Juni zijn eerste bezoek te

Posso, en na gedurende eenigen tijd de gem. te Goront. bediend te

hebben ontving hij 13 Sept. verlof te Posso zijn dienstwerk te ver-

richten. Gedachtig aan de vermaning van den res. v. Hoévell: ,men

wachte niet te lang, want de Arabieren scharrelen gaarne in die

rijkjes rond” legde hij zich ijverig op het Possosch toe en vroeg

ƒ 3000 om daarvoor te Goront. een huis te laten maken dat te Posso

in elkaar kon worden gezet.

Begin ’92 bracht hij in gezelschap van den ass.-res. Jeleesma daar

een tweede bezoek, waarvan men het verhaal in de Meded. vinden

kan. Toen zijn reisgezel 18 Febr. vertrok bleef hij
,
na diens tot een

paar aanzienlijke mannen gericht woord „alle hulp die ge dezen heer

bewijst, bewijst ge mij”, alleen onder een hondertal Possoërs op het

strand achter. In de uit een paar huizen bestaande kampong Tabonga

bouwde hij eene kleine woning en, zoowel in eene boot langs het

strand als te voet langs ongebaande wegen
,

bracht hij bezoeken in

de kampongs der talrijke stammen in de buurt. Hij ervoer dat bun

Mohammedanisme een mengsel was van allerlei bijgeloof, dat de

9 Alb. C. KRriJT, derde zoon van J. Kruijt werd, 13 jaar ond, in ’84 tot

asp. kweekel. aangenomen. Hij vertrok Nov. ’90 en landde 27 Dec. te Bat. E. A.

'84 p. 158; ’86 p. 105; '90 p. 116. Mndber. '91 p. 12, 76, 94. 1.53.
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dialecten welke door de stammen gesproken werden zóo nauw met

elkaar samenhingen dat, in een streek waar Mal. bijna niet verstaan

werd, men zich gelukkig vrij goed met het Possosch verstaanbaar

kon maken, en dat over het algemeen het volk zóo onvatbaar was

om bij het hoogere de aandacht te bepalen dat zij vaak, louter om
het vreemde van ’t geval, aan het lachen gingen als hij hen over

Lamoa (God) trachtte te spreken.

Na zich door omgang en dienstbetoon maar vooral door genees-

middelen eenige populariteit verworven te hebben, verliet hij hen

weer van Juni tot Sept. en, hoewel een met moeite gemaakte weg

alsmede de heining om het erf van zijn huis voor een deel door de

karbouwen vernield waren, vele inl. kwamen hunne ingenomenheid

met zijn terugkomst betuigen en drongen zóo op geneesk. hulp aan

dat zijn voorraad medicijnen spoedig uitgeput was.

Door vertellen uit den Bijbel zocht hij hen tot nadenken op geeste-

lijk gebied te brengen, doch op de Zondagsbijeenkomsten klom zijn

gehoor slechts eens tot 11 personen en het nut van lezen en schrijven

zag niemand in. Toch scheen bij enkelen eenige belangstelling te zijn

en in Jan. ’93 meende de zendel. dat hij behalve 4 mineh. helpers

voor evenzooveel schooltjes, ook een paar koelies, voor allerlei werk

zou behoeven. Dat hij ook op de taal zich toelegde bleek uit het zenden

van een leesboekje in het Possosch dat hier gedrukt zal worden
,
terwijl

eene „Grammaticale schets van de Bareë-taal”, een dialect ’t welk in het

landschap Posso en geheel Todjo, een kampong van dien naam bestaat

niet, gesproken wordt, belangrijk genoeg geacht werd om in de Bijdr.

V. Taalkunde, enz. van N. Indie (XLII p. 203) opgenomen te worden.

Als het den zendel. vergund zal zijn vrouw en kind van Gorontalo

naar het weldra voltooide huis over te brengen en hij ook in Dr. N.

Adriani, die door het N. Bijb. gen. uitgezonden wordt om zich op de

talen der volken rond. de Tominibocht toe te leggen, een medewerker

gevonden zal hebben, kan de zending daar eerst recht aanvangen.

Zullen er, zooals het jongste Verslag des Gen. opmerkt ook nog jaren

moeten verloopen eer deze zending eene gestalte krijgt — onze lezers

vereenigen zich zeker met den daar uitgesproken wensch: dat onze

God en Vader op de reeds gelegde grondslagen Zijn zegen schenke ^).

1
) E. A. ’88 p. 175; ’89 p. 18, 33, 38, 48, 202; ’90 p. 118; ’91 p. 137, 145

’92 p. 65, 159, 186; ’93 p. 43, 65, 84. Mndber- ’88 p. 145; ’89 p. 116; ’90 p. 38

’91 p. 154, 158; ’92 p. 133, 193; ’93 p. 49 , 81, 137. Meded. XXXVI p.225, 369

XXXVII p. 102, 114. V. Hoevell, Posso, Batavia ’91.

29 *
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AAN DEN ZENDINGSHAARD.

HOOFDSTUK XV.

DE OPLEIDING DER ZENDELINGEN.

Voor wij den tocht in de heidenwereld vervolgen keeren wij van

Celebes, waar we op vier zendingsvelden vertoefden, naar den zen-

dingshaard terug en gaan zien wat sedert het begin van ons tijdvak

geschiedde in verband met het Zendingshuis.

De Bassouto’s plachten
,
vóór het Parijsche Z. gen. in ’87 een eigen

huis kreeg, met zekere minachting te zeggen : dat hunne jonge leeraars

waren opgeleid in „geleende huizen.” Het was waarlijk niet om der-

gelijk verwijt te ontgaan dat Bestuurders van ons Gen. er in ’51

over begonnen denken een eigen Zend.huis in te richten. Het in ’38

betrokken huurhuis in den Houttuin had niet de eigenschap welke

oudtijds aan de tent van de toovergodin Paribano werd toegeschreven

:

dat het zich uitzette naarmate er gasten kwamen, en dewijl men in

’51 negen kweekel. had en nog voor een half dozijn opneming

wenschte, bleek het te klein.

Men kocht dus in ’52 voor ƒ 26000 „’t Huis den Arend” aan de

rechter Rottekade, toen een buitenverblijf met ruim uitzicht. Het werd

ingericht tot woning voor den Dir.
,
werkplaats voor de secretarissen

,

bergplaats voor het nog boven de Beurs geplaatste Archief en ver-

gaderplaats van Bestuurders en vrienden. De som waarop ver- en

bijbouw, ook van eene kapel, kwam was ƒ 10 400. Of het uitzicht op

meer plaats, er zouden behalve 2 les- en 4 werkkamers, 19 kamers

voor kweekel. komen, dan wel andere oorzaken medewerkten weten wy
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niet maar 14 jongelui, een nog niet bereikt cijfer, boden zich in ’53

voor bet toelatingsex. aan.

Slechts 3 werden aangenomen, zoodat men met 9 kweekel. het huis

kon betrekken dat 29 Juni ’54 door P. H. Hugenholtz in bijzijn van

200 genoodigden werd ingewijd.

Natuurlijk werd het Regl. op het Zend.huis, H. N. v. Teutem nam

dit op zich, herzien. De Director wiens aanstelling nog altijd iets

voorloopigs had werd nu, onder toekenning eener jaarl. toelage van

ƒ 500 tot vermeerdering van dienstpersoneel, voor vast benoemd doch

zóó dat men er alle 5 jaar op kon terugkomen. De ,Comm. v. O. en

T.”, ofschoon dankbaar voor den gang van zaken, men begon in ’55

den cursus met 13 kweekel., was evenwel niet voldaan. De Dir. toch

was met zooveel werk belast dat hij zich niet onverdeeld aan de

kweekel. kon wijden en men wenschte dus iemand te vinden die

onder toezicht van den Dir. den kweekel. ,als Mentor onafgebroken

ter zijde stond, met hen op- en nederging en hun volkomen ver-

trouwen won.” Deze wensch werd in ’57 vervuld dewijl Dr. G. H.

Lamers, Cand. tot den H. Dienst, bereid bevonden werd zich voor een

jaar te verbinden. De titel Substituut-dir. werd in dien van Lector

veranderd en aan de nieuwe betrekking, eerst 31 jaar later dacht

men er aan haar een wettelijken grondslag in de Alg. Bep. te geven,

werd onder den titel van Adjunct-dir. een trakt. van ƒ 800 benevens

kost en inwoning in ’t Zend.huis verbonden. Volgens de instr. had

de nieuwe titularis den Dir. ter zijde te staan bij het onderwijs in

Bijbel- en Ev.kennis, Gesch. en uitlegging des Bijbels en der Christ.

leer, alsmede hulp te verleenen bij de prakt, oefeningen, het houden

van bijbellezingen en catech., het toezicht hebben op de kweekel. enz.

Reeds in Mrt. ’58 verklaarde de Adj.-dir. om verschillende reden zich

niet voor een volgenden cursus te kunnen verbinden en nam
,
hoewel

men pogingen aanwendde hem van besluit te doen veranderen, een

beroep aan. Als zijn opvolger werd in Oct. ’58 geïnstalleerd Dr. J.

Orameb, Cand. tot den H. Dienst, en waar ook deze
,
tot leedwezen des

Bestuurs, reeds in Mrt ’59 kennis gaf met het einde van den cursus

ontslag te nemen benoemde men voor eén jaar, na het trakt. op

op ƒ 600 te hebben gebracht
,

S. P. W. Roobda v. Eijsinga ').

Slechts enkele weken was deze werkzaam, of de Dir. verklaarde niet

*) E. A. ’51 p. 54, ’52 p. 92; ’53 p. 8, 84; ’54 p. 66; ’57 p. 109, 172; ’58 p.

55, 201; ’59 p. 41, 190, 192, 203; ’60 p. 5, 88, 140; '92 p. 167. Hand. ’54 p. 19;

’55 p. 27; ’56 p. 46.
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met hem te kunnen samenwerken. Naar zijne meening eischte het

beginsel des Gen. , verbreiding van het Christendom naar inbond der

Schriften” en dewijl er op dit punt verschil van zienswijze tusschen

hem en den overigens door hem geachten R. v. E. bestond, meende

hij dat, ter wille van de eenheid van leiding, een van hen moest heen-

gaan '). De mindere, die nog % van het trakt. terugzond
,
moest voor

den meerdere, die ook zelf aan heengaan dacht, wijken. De Dir. nl.

die gehoopt had in zijn eersten Adjunct een opvolger te vinden,

dewijl hij jonger kracht dan de zijne noodig achtte, werd daarin

teleurgesteld en verzocht op zijne benoeming in ’59 niet terug te

komen. Hoewel men van verschillende zijden op blijven drong en

hem van allerlei arbeid ontlastte, in Oct. ’58 raadde hij: naar een op-

volger om te zien. Het ontslag werd nu, met ƒ 2000 pensioen, ver-

leend en de wensch geuit: dat de Oud.-dir. het lidmaatschap van de

toen ingestelde „Comm. van Bestuur” ‘^) zou aanvaarden. De Dir. die

tegen dit laatste allerlei bezwaren had, nam het evenwel aan doch

slechts voor één jaar.

Naar een nieuwen Dir. moest nu worden omgezien maar eer '58

ten einde liep werd men reeds teleurgesteld door Dr. N. Beets die

op ƒ 2000 trakt., inwoning in ’t Zend.huis en ƒ 1000 toelage benoemd

was. Het doen eener nieuwe voordracht werd nu opgedragen aan de

,Comm. van O. en T.” Toen deze haar tweetal bestaande uitL. J.van

Rhijn en J. .1. v. Toorenenbergen had ingeleverd, zond de Mndverg.

16 Feb. ’59, met meerderheid van een stem, deze voordracht terug

met verzoek: een of meer namen er bij te voegen en haar dan nog-

maals in te brengen. De rott. direct. H. W. A. van Oordt bedankte

terstond, v. Toorenenbergen verzocht, toen de zaak bekend was, eene

nadere verklaring, en de „Comm. van O. en T.”, zich mede beleedigd

*) In het Versl. over ’60 p. 56 leest men: „Een verschil van zienswijze met den

Dir. over den aard en ganj; van het onderwijs”, maakte een minnelijke scheiding

noodig.

2) Toen het gevaar dreigde dat de Dir. zou heengaan besloot men, om met zijne

ervaring nog winst te doen, of, gelijk ook beweerd werd, de liberale fractie in de

Mndverg. door zijn heengaan niet te verzwakken, eene „Comm. van Bestuur” uit 7

leden bestaande, in te stellen, waarin de Oud-dir. suo jure, alsmede de nieuwe Dir.

zitting zouden hebben. Deze laatste, wien men, daar hij ook Alg. Secret. zou zijn,

door deze Comm., die slechts van ’59—'62 bestaan heeft, van veel werk zou kunnen

ontlasten, behoefde dan geen Adjunct meer, en uit het hierdoor vrijgevallene kon

men het pensioen van den Oud-dir. die dewijl hij 18 jaar gediend had slechts op

even zooveel 100 gld. aanspraak had, zoo lang hij lid dier „Comm. van Best.” was

verhoogen. E. A. '58 p. 188—261. De Vereeniging XIII p. 683.
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achtend, diende ontslag in. Ben nieuwe Comm. voegde aan het tweetal

namen die van A. H. Blom en P. R. Hugenholtz toe en, nadat men

op verzoek van v. Toorenenbergen zijn naam van de voordracht had

afgevoerd, werd in Mrt. Dr. Blom benoemd en aan den secret. op-

gedragen in de kennisgeving te laten invloeien: „dat wij van onze

zijde blijven staan op het beginsel des Gen.’’ een invoegsel ’t welk ook

later wel gebruikt is. Na kort beraad besloot de dordr. pred.
,
ofschoon

zijn gevoel er door gestreeld was dat vroede mannen hem voor zulk

een prakt, betrekking geschikt hadden geacht, de benoeming af te

wijzen, welke daarna ten deel viel aan M. Cohen Stuart en Dr. Lamers,

die beiden bedankten. Het gevaar dreigde dat bij het begin van den

cursus in ’59 het Zend.huis „zonder hoofd” zou zijn, doch gelukkig

bleek Hiebink bereid nog één cursus de leiding op zich te nemen

mits Nrdb. in het huis kwam wonen. Deze stemde toe en zoo had

men dus weer een jaar voor de borst om naar een Dir. om te zien

aan wien, volgens eene bepaling toen eerst in het Regl. voor het

Zend.huis opgenomen, de leiding van het onderwijs geheel zou zijn

toevertrouwd. Wie echter de keuze doen zou was niet zeker want ter

Jaarverg. van ’59 was van 4 Afd. het verzoek ingekomen om die

toch „zoo allergewichtigste werkzaamheid niet langer alléén aan de

Mndverg.” over te laten Deze laatste verzocht nu dat de Jaarverg.

zelve de zaak ter hand zou nemen, waarop deze besloot: dat de

vorige Comm., na advies ingewonnen te hebben van eenige buiten-

direct.
, een voordracht van 3 personen zou geven en de Mndverg.

benevens die buiten-direct. daaruit, voor ditmaal, een keus zou doen.

Deze viel op W. Francken Azn, daarna op Dr. P. de Jong en toen

ook deze geen roeping gevoelde koos men in Jan. ’60 H. C. Voor-

hoeve, pred. te Harlingen
,
wiens vader en broeder het Gen. als secret.

en thes. hadden gediend. Nadat met dezen bepalingen gemaakt waren

voor zijn pensioen werd de benoeming aangenomen en vestigde de

aanstaande Dir. zich reeds in Mei te Rott.

Ter Jaarverg. van ’60 hield Hiebink nog eene rede en na op 30

Juli eervol ontslagen te zijn, onder dankbetuiging voor de gedurende

19 jaar bewezen diemsten, aanvaardde zijn opvolger den arbeid Hoe
hij dien hoopte te volbrengen kon men opmaken uit zijne Toespraak

waarin hij zeide „dat wij geen Ev.boden mogen uitzenden van wie

wij niet op goede gronden kunnen vertrouwen, dat zij door den H.

Hiebink deed in ’76 afstand van zijn pensioen en overleed te Zutphen

27 Mrt ’89, bijna 80 jaar oud. E. A. ’77 p. 99. Mndber. ’89 p. 65.
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Geest en het Woord wedergeboren zijn.” Aan elk zendel. werd een

ex. van de pas door hem uitgegeven Leerredenen gezonden, en toen

in ’61 een Toespraak, 5 Nov. ’60 gehouden, mede openbaar werd,

was men in staat te weten in wat geest de nieuwe Dir. onderwijs

geven zou.

Met 15 kweekel. werd de cursus aangevangen, en daar de Oud-dir.

de stad had verlaten en dus een Adj.-dir. niet overbodig was, werd

in Oct. ’60 Th. H. Nahuijs, S.8. Min. cand. te Utr. , als zoodanig ge-

ïnstalleerd. In de betrekking door hem ,op zoo uitstekende wijze

waargenomen” moest, wegens het aannemen van een beroep, in ’62

weder voorzien worden en H. V. Hogekzeil, insgelijks Cand. tot den

H. Dienst, aanvaardde in ’62 onder 16 kweekel. een arbeid dien ook

hij, tot leedwezen des Bestuurs, het volgend jaar opgaf. Toen

de proponent R. Cremer, die in Oct. ’63 onder 13 kweekel. begon,

ook slechts één jaar ,z\jne bekwaamheid en minzamen omgang” ten

beste wilde geven, begon men dat aanhoudend wisselen moede te

worden en zouden de leden der „Comni. van O. en T.” in het onder-

wijs voorzien ^).

Naar een Adj.-dir. zou men dus niet meer omzien
,
maar moest

het doen naar een Director. Voorhoeve toch wenschte, om redenen

welke we later opgeven, na ruim 4 jaar dienst, met 1 Nov. ’64 ont-

slag. Daar hij zulks deed met opoffering van ’t pensioen merkte het

Bestuur dit aan als een blijk van de liefde waarmede hij de belangen

van het Gen. had trachten te bevorderen, terwyl dank betuigd werd

voor de zorgen en moeite „welke hij zich naar zijn beste weten voor

de opleiding der kweekel. getroost had.”

Door de ervaring geleerd dat het niet gemakkelijk zou zijn een Dir.

te vinden die, zooals men wenschte, „korter of langer tijd werkzaam

is geweest als predikant” werd aan Nrub. de leiding van het Zend.

huis voor een jaar opgedragen. Aan den cursus 1 Nov. ’64 geopend,

namen 5 kweekel. deel terwijl 6 rott. pred. het theol. onderwijs onder

zich verdeelden. In Dec. kwam er een drietal bestaande uit F. K. M.

V. Baumhauer, B. C. Leüeboer en P. J. de Roode, waaruit in Apr.

'65 eerstgenoemde gekozen werd. Hij bedankte dewijl het Gen. hem

'j E. A. ’58 p. 56, 204, 207, 220, 232; '59 p. 18, 33, 34, 38, 42, 43, 45, 57,

74, 86, 87, 141, 145, 193, 197, 198, 218; ’60 p. 7, 9, 27, 30, 43, 100, 184; ’62

p. 53, 81, 130; '64 p. 115, 250. Handel. '59 p. 15, 64; '60 p. 76, 145. Levensber.

V. d. Maats, der Ned. Letterk. , Leiden '85 p. 116.
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een waarborg voor de toekomst, waarop hij zijne Ev.bediening kon

neêrleggen, niet vermocht te bieden. In Juli de zaak weer opvattend

kwam een voorstel ter tafel van de Afd. Lochem, inhoudende Nrdb.

tot Dir. te benoemen. Dewijl reeds vóór men besloot de keus tot

een theoloog te bepalen, de helft der leden van de ,Comra. van O.

en T.” in dezen, wegens zijne paedagogiscbe bekwaamheid en omvat-

tende kennis van de zaken des Gen. *), den aangewezen man zagen,

werd hii 17 Juli ’65 met eenparige stemmen door het Hoofdbest.

benoemd. Voor het theol. onderwijs zou men uitzien uaar iemand

wien zulks voorgoed kon worden opgedragen, terwijl inmiddels de

,Comm. van 0. en T.” er in voorzien zou.

Hoeveel er ook, met het oog op den toestand des Gen., voor deze

keus te zeggen viel, dat zij niet allen naar genoegen was bleek ter

Jaarverg. van ’65. Prof. Vinke verklaarde dat hij, afwezig zijnde,

tot die benoeming niet had medegewerkt en zijn ambtgenoot Millies

keurde de benoeming wel niet af maar betreurde het toch dat men

niet in de eerste plaats het oog op een pred. gevestigd had. Zendel.

behoorden toch ook tot Ev. predikers gevormd en daartoe moest hun

de noodige theol. wetenschap en kennis van de Ev. bediening mee-

gedeeld worden. Door een man aan het hoofd te plaatsen die, trots

de groote bekwaamheden welke hij als onderwijzer in zich vereenigde,

toch geen theoloog was, vreesde hij dat in het Zend.huis naast de

opleiding van zendel. die van onderwijzers zou komen en men zoo

op een terrein zou gebracht worden waarop een Gen. tot uitbreiding

van het Christendom, niet behoorde.

Tot die vrees had Nrdb., die openhartig verklaard had zich aan het

hoofd eener theol. kweekschool niet op zijne plaats te gevoelen, zelf

aanleiding gegeven. Zijne denkbeelden over zendingsmethode ver-

schilden nogal van de tot dien tijd door het Gen. in praktijk ge-

brachte. en waar hij ter Jaarverg. van ’64 er op aandrong dat men
zich niet alleen op Ev. prediking maar ook op datgene wat eene be-

volking daarvoor ontvankelijk kon maken behoorde toe te leggen,

sprak hij het open uit: ,dan moet ook het theol. element op den

Toen Nrdb., na van ’50—’59 de Acten gehouden te hebben, aan v. Kasteel
dit werk kon overlaten had hij in het Z.huis te weinig arbeid en wenschte in ’62

zich 'of geheel aan het onderwijs bf geheel aan het Gen. te wijden. De Meded., het

Verslaq enz. gaven gelegenheid hem meer werk te geven. De arbeid aan een onderw.

kweekschool diende nu opgegeven en men vond het billijk zijn trakt op f 2500 te

brengen. E. A. ’59 p. 71, 221; '62 p. 10.
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achtergrond treden” ')
,
terwijl hij voorts

,
met het oog op het afvallen

en staan blijven van zendel., te kennen gaf dat het theol. onderwys

door deze in het Zend.huis ontvangen daarop weinig of geen invloed

had geoefend. Ter Jaarverg. van ’65 kwam dan ook zijn voorstel in,

om, behalve zendel. in den gewonen zin, ook onderwijzers voor inl.-

*) Aan deze stelling is Nrdb. steeds getrouw gebleven zooals blijkt uit hetgeen

hij over Opleiding schreef in Meded. XIII, XVII, XX, XXI, XXIX, XXXIV en

XXXV, benevens in zijne Proeve eener Handleiding enz.

Wanneer, om bij eene definitie des Dir. te blijven, de zending tot taak heeft; „hen

die met God niet bekend zijn, in Christus tot hem te brengen” (XX p. 454), dan

is het zeker niet bevreemdend dat o.a. op de bijeenkomst te Arnhem in ’72 „op

eene degelijke theol. opleiding” voor de zendel. aandrongen werd; „degelijk” nl. zoo-

ver zulks zonder oude talen mogelijk is. Wanneer de theol. op den achtergrond komt

is te vreezen dat de arbeid des Gen. meer op beschaving dan wel op kerstening der

heid. zal gericht worden, iets waaraan, al moge het zoo erg niet bedoeld zijn
,
allicht

voedsel zou kunnen gegeven worden door eene uitspraak als deze; „Het komt mij voor,

dat men in de ceadin»; van het woord godsdienst
,
christelijke godsdienst, zoo min moge-

lijk gebruik moet maken” (XX p. 453). Zeker, beschaven der heidenen acht ieder

wenschelijk, alleen zij opgemerkt dat zulks bij de stichting van het Gen. niet op den

voorgrond heeft gestaan. Ofschoon de zienswijze des Dir. in dezen wel niet geheel

zonder invloed geweest zal zijn, het ond. in de theol. vakken, door de pred. gegeven,

heeft den kweekel. zeker wel doen inzien dat het hunne roeping was om „volken,

aan wie Christus nog niet bekend.... is,.... te brengen uit de duisternis, waarin

zij verkeeren, tot het licht in den Heer.” (Alg. Bep. Art. 3).

Wat voorts het beweren aangaat; dat de zending, zoolang haar binnen de grenzen

der theol. wetenschap eene ondeigeschikte plaats wordt aangewezen, niet tot haar

recht zal komen en dat zendel. die eene „uitsluitend” theol. opleiding genoten hebben

zoo goed als ongeschikt voor hun werk zullen zijn, ons dunkt, dit laatste althans

toont de geschied, der nieuwere zending genoegzaam aan. Als echter ontkend wordt

dat van de theol. .,iets voor de zending te wachten” is (XX p. 462). is dit, ook met

het oog op de Zend. geschied.
,
wel „wat kras” uitgedrukt want Nedb. erkent toch dat

aan de zoogenaamde halieutiek eene plaats in de theol. encyclopedie toekomt (t. a. p.

p. 22 Ij en dat de zending „wat haar hoofddoel betreft, in nauw verband staat met

de theol. (XXIX p. 95). ’t Komt ons voor, reeds Meded. XXIII p. 310 werd het uit-

gesproken, dat aan de zending, welke een wettig uitvloeisel is van het leven der gem.

,

moeilijk eene plaats kan worden ontzegd in de christ. theol. wetenschappen. Letten

we nogmaals op hetgeen de geachte Dir. als taak der zending opgaf, dan zal de

theol. in de eerste plaats, toch wel haar woord hebben te spreken, niet slechts over

de anthropologie, maar ook over het wezen Gods en het werk van Christus, waarop

dat „in Christus” toch zeker betrekking heeft.

Wanneer de Gen. die zending drijven er maar voor zorgen dal hunne gezanten
, bij

degelijke theol. opleiding
,
ook o. m. op linguistisch en ethnologisch gebied behoorlijk

onderlegd zijn, iets wat steeds meer geschiedt, dan zien wij niet in dat de zending

van de theol. behoeft, ja ontkennen wij dat zij daarvan, ook om der gemeente wil en

om haar zelve, mag vrijgemaakt worden. Wil Nedb. zulks toch, hij zal de taak der

zending anders moeten omschrijven en eerst wanneer dit geschied is zal men kunnen

beoordeelen of, in verband met die defin., de theol. de haar toegedachte plaats als

„hulpwetenschap” der zending zal kunnen aanvaarden (XX p. 222).
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eu voor ambachtsscholen
,
alsmede geneeskundigen op te leiden. Langs

dien weg zou men meer op de ind. maatsch. in haar geheel kunnen

werken
;
het Zend.huis

,
er was voorgesteld het wegens geldnood te ver-

koopen, zou er meer productief door worden, en de mogelijkheid om

later dat aldus opgeleide personeel, des noods geheel, aan de ind.

maatsch. te kunnen overgeven was een , veiligheidsklep” voor het

geval dat men een aanzienlijk personeel niet blijvend kon onderhouden.

Na een vrij levendig debat werd het voorstel aangaande de nieuwe

zend.methode, waarmede de leden der Jaarverg. overigens slechts kort

te voren bekend waren gemaakt, weder in handen van het Hoofdbest.

gesteld ,
hetwelk dit later

,
desverkiezende

,
weer aan de orde kon stellen.

Nrdb., die zijn besluit omtrent de aanvaarding van het directoraat

niet van de al of niet aanneming zijner methode afhankelijk had

gesteld, bezat liefde genoeg voor het Gen. om eene benoeming waar-

toe de nood had gedreven en die, gelijk hij zelf begreep, onder

andere omstandigheden hem niet zou ten deel gevallen zijn aan te

nemen, en liet hij zich den titel van Director slechts noode welge-

vallen, hem werd vergund alle stukken als „Secretaris” te teekenen.

De nieuwe Dir. , wiens gezin met de kweekel. voortaan eén huisge-

zin uitmaakte, diende een uitvoerig rapp. over de opleiding in en

hoewel de „Comm. v. O. en T.” dit in ’66 ter aanneming aanbeval,

werd het voor kennisgeving aangenomen. Dewijl de pogingen om een

Onderwijzer in de Theol. te vinden niet geslaagd waren gingen de

leden der zooeven genoemde Comm. even als voorheen met hun

onderwijs aan de 5 kweekel. voort. Het Hoofdbest. had het op de

Jaarverg. van ’65 in zijn handen terug gekomen voorstel van den

Dir. niet ter zijde gelegd. Een Comm. was er voor benoemd, en deze

had zeker wel kennis genomen van hetgeen C. P. Tiele (Tijdspiegel

’65 TI p. 379) tegen de opleiding had te berde gebracht, welke, vol-

gens hem, zóo ondoelmatig was dat het huis op de Rotte maar ver-

kocht of gesloopt moest worden. Ook den zendel. was het om advies

toegezonden ') en ten slotte werd den Dir. gevraagd er eene Toelich-

ting bij te schrijven opdat men ter Jaarverg. van ’66 er op terug

kon komen. Deze, wegens de cholera eerst uit- en later afgesteld

zijnde, kwam het voorstel in ’67 aan de orde en na uitvoerige be-

spreking werd besloten, het beginsel van het voorstel: de opleiding

Reeds naar aanleiding van Harth.’s heengaan had Poensen zich in den geest

van het voorstel uitgelaten, waarom Nedb. diens brief achter zijne Toelichting op-

nam. Een uitvoerig aanbevelend schrijven van Hoezoo is te vinden E. A, ’67 p. 121,
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uit te breiden tot school- en ambacbtschool-onderwijzers benevens tot

geneeskundigen, aan te nemen, maar het voorts aan het Hoofdbest.

over te laten te beproeven wat blijken zou mogelijk te zijn. In een

geschrift: Aan alle vrienden van Indie werd wel bekend gemaakt dat

het Gen. zich voortaan in den stroom des tijds zou werpen, maar er

kwam niet veel van. De ,Financ. comm.” liet nl. in Apr. ’68 zulke

ontmoedigende taal hooren dat men er van afzag dat jaar nieuwe

kweekel. voor ,gewone zendel.” aan te nemen, en men dus ook een

, aantal aanvragen om opleiding als medicus of ambachtsman” voor-

loopig moest afwijzen. De hoop toch, dat enkele Afd. of personen

voor de opleiding van die nieuwe soort zendel. wat geld over zouden

hebben werd deerlijk teleurgesteld. De cursus moest dus in ’68 be-

gonnen worden op een wijze dat de Dir. aan iederen vreemdeling

die het Zend.huis mocht komen te bezoeken, op de vraag: ,en hoe-

veel kweekel. telt deze schoone inrichting?” ‘) schaamrood zou moeten

antwoorden: drie. Geen wonder dat de Dir., zulk een bezoek zich

voorstellend, vreesde zijn vaderland in het oog van den tourist be-

lachelyk te maken als hij de oorzaak van zulk een verschynsel onver-

bloemd opgaf. Maar geen wonder ook dat er nu aan gedacht werd

het Zend.huis op andere wijze productief te maken en te bevolken ^).

In ’59 had men te Rott. aan den Hofdijk eene Kostschool voor

kinderen van zendel. geopend, doch daar deze inrichting, over welke

later meer, niet den opgang maakte dien men zich had voorgesteld,

besloot men in ’68 haar op te heffen, terwijl in Jan. ’69 de 8 kind.

die er nog waren naar het Zend.huis werden overgeplaatst.

Zoo was dan nu het Zendelingshuis zoo goed als Kinderhuis ge-

worden, want na herhaalde oproeping in ’69 hadden zich maar 2

jongelui aangegeven die ongeschikt bleken, iets waarover de Dir. nu

juist geen groote smart kan ervaren hebben omdat hem onderwijs-

krachten ontbraken. Om de 3 of 4 jaar een dozijn leerl. in eens, dat

kon, maar elk jaar een paar die bij ’t onderwijs afzonderlijk hun

eischen hadden, daarop was het personeel niet aangelegd.

*) Reeds in ’64 had men het Zend.huis zdo in tweeën gescheiden dat een deel

voor ƒ 600 verhuurd kon worden, terwijl men in ’67 een stuk van den prachtigen tuin,

waarin de direct, na afloop der Alg. Vei’g. tot hunne verademing plachten ontvangen

te worden, voor / 500 verhuurde. E. A. ’64 p. 284; '65 p. 131; ’67 p. 158; ’70 p.

60; ’92 p. 167.

=) E. A. ’64 p. 219, 226, 229, 279; ’65 p. 53, 91 , 96, 130, 132, 145, 174, 179,

180, 183, 215, 216, 233; ’66 p. 35, 36, 92, 95; ’67 p. 171—195; ’68 p. 4, 18,

30, 75.
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In 71 bleek het, na een proef van 2 jaar, dat de samenvoeging

,

toen uit 10 kind. en eén kweekel. bestaande, wel blijven kon maar

goed uitvoerbaar 20u zij slechts wezen als den Dir. een gehuwd man

ter zijde gesteld werd die de zorg voor de jongere kind. op zich

nemen en tevens den bejaarden Adj.-secret. ter zijde staan, ja een-

maal vervangen kon. Met het oog op de onafwijsbare behoefte werd

er toe besloten, en nadat verschillende mannen, zelfs na „dringend

verzocht” te zijn de betrekking te aanvaarden, geweigerd hadden,

stelde in Apr. 72 de „Comm. van O. en T.” voor, J. W. Roskes,

schoonzoon van den Dir., uit M. Warno te doen overkomen en hem

voorloopig voor 2 jaar als Adj.-dir. aan te stellen op een trakt. van

f 2000. Roskes, ook in aanmerking nemende „dat de vereischte hulp

voor den Dir. in het vaderland niet is kunnen gevonden worden”,

nam de betrekking aan en maakten sommigen er het Hoofdbest. een

verwijt van dat aan het reeds zoo schraal bezette zendingsveld op

Java een arbeider onttrokken werd, men verantwoordde zich door de

overtuiging uit te spreken „dat in het Zend.huis een man als Roskes

noodig was” en men door zijn overkomst beter in staat zou zijn

„binnen een betrekkelijk kort tijdsverloop, zendel. voor Java te kun-

nen vormen.” Al spoedig meende men in deze benoeming Gods lei-

ding te mogen erkennen
,

dewijl bleek dat voor de gezondheid van

den overgeplaatste langer verblijf in Indië gevaarlijk had kunnen

worden.

Trots alle aangewende pogingen was het intusschen niet gelukt

meer dan eén kweekel. te krijgen en de Comm. ad hoe wees alweer

op het in ’67 aangenomen doch niet uitgevoerde voorstel van den

Dir. In 73 werd dus besloten: jongelingen zelfs van 15 jaar op te

nemen, en deze, naar hun aanleg, in den geest van dat besluit op

te leiden. Vóór men nog de voldoening mocht smaken er 3 tot den

proeftijd te kunnen toelaten, verzocht de Lector, wegens eene benoe-

ming tot Hoogleeraar te Delft, tegen Sept. 73 ontslag. Prof Niemann

die bijna 25 jaar ook als direct, de belangen van het Gen. behartigd

had, verklaarde zulks te willen blijven doen, en de Adj.-dir. belaste

zich voortaan met het onderwijs in Jav. en Mal. terwijl advies geven

over perscopie in die talen alsmede nazien van drukproeven menig

uur in beslag nam.

Natuurlijk kreeg hij het nu te druk en dewijl men in 76 niet

slaagde in het vinden van een Onderw. voor de elementaire vakken

en in 78 de cursus althans begon met 6 kweekel., plaatste men de

kind. zooveel mogelijk buiten het Zend.huis. Einde 78 was dit ten
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deele gelukt doch in ’79 wenschte de Dir.
,
wegens leeftijd

,
van het

dagelijksch samenzijn met de kweekel. ontheven te worden. Zoo

geschiedde het en Roskes betrok in ’80 met 3 kweekel. het Zend.-

huis terwijl, de Dir.
,

daar naast in ,’t Huis den Arend” wo-

nende, met het toezicht en het secretariaat belast bleef. Reeds op

op het einde van ’81 bleek, dat, wilde men den Oir.-secr. nog voor

het Gen. behouden, iemand moest worden aangesteld die, behalve het

voorbereidend onderwijs waarin door privaat docenten voorzien werd,

eenige werkzaamheden aan corresp.
,

expeditie. Bibliotheek en Mu-

seum ') verbonden, verrichten kon. Wel zag men er tegen op dien

nieuwen titularis
,

die zich geheel aan dit werk moest geven
,
een

trakt. van ƒ 2000 te verzekeren, doch men had er toch den moed toe.

Immers de Reg. had zich 10 Jan. ’82 verbonden voor eiken kweekel.

dien het Gen., op verzoek, beschikbaar stelde om door haar tot

hulppred. in Indië benoemd te worden, eene behoorlijke vergoeding

tebetalen* *). J. Borst, werkzaam aan eene bijz. school te den Haag,

aanvaardde Oct. ’82 de nieuwe betrekking, en het scheen hem in het

Z.huis zóo te bevallen dat hij 2 jaar later op verzoek ,in inniger

1) liet Museum waaruit men reeds ingezonden had op verschillende Tentoon-

stellingen (Catal. in Meded. XXVII) had zulk eene uitbreiding erlangd dat men eene

zaal, tot ander werk noodig, had moeten inruimen. Het werd op verzoek van den

Burgemeester in bruikleen afgestaan .aan het Museum voor Land- en Volkenkunde

’t welk Mei ’85 geopend werd in het voormalige gebouw der .lachtclub te Rott. De

directeur er van, die in den Volks Alm. der Maatsch. tot ’t Nut v. ’t Alg. voor ’79

tot een bezoek opwekt, blijkt ingenomen met „de prachtige en merkwaardige collectie”

V. h. Gen. E. A. ’84 p. 108; ’85 p. 135.

*) Sedert ’15 heeft de Reg. vele zendel. van het Gen. tot hulppred. bij reeds

bestaande Prot. gem. in de Oost aangesteld zonder eenige vergoeding te geven voor

opleidingskosten enz. Den 27sten Juni ’70 besloot de G-G. om ook bij inlandsche

prot. gem. hulppred. aan te stellen. De H. Comm. deed nu haar best geschikte personen

te kunnen voordragen en in ’75 was iemand op haar verzoek reeds 8 maanden in

het Zend.huis opgeleid. Het volgend jaar zond zij er 2 pers. heen
,
en, daar de eischen

voor hulppred. en zendel. nagenoeg dezelfde waren, besloot menin’81: „de opleiding

van hulppred. als eene voor het Gen. aangewezene werkzaamheid tc beschouwen.”

Men stond dat jaar J. ten Hove af en ontving voor zijne opleiding /' 2700. Het

Gouv. bleek bereid eene verbindtenis aan te gaan welke leidde tot het besluit van

10 Jan. ’82. Op de discussie waartoe dat besluit in de Tweede Kamer aanleiding

gaf en de corresp. welke er met zeker kamerlid op volgde kunnen we niet ingaan

en melden alleen dat ook aan de ITtr. Vereen, vergoeding werd toegezegd. Het mocht

het Gen. niet gelukken genoeg personen te kunnen opleiden wat dubbel te beti-euren

was dewijl er in ’84 zeven vacat. waren. E. A. ’75 p. 115; ’76 p. 134; ’81 p. 56, 136;

’84 p. 29, 156. Meded. XXIV p. 170 enz.; XXV p. 355 enz.; XXVII p 96— 122.

Handel, d. Staten Gen. ’82/’83 II p. 355 enz.
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betrekking” tot het Gen. kwam dewijl men hem het houden der

Acten opdroeg. Voorts nam het getal kweekel. zoo toe dat de cursus

van ’87 zelfs met 12 geopend werd, terwijl E. W. G. Graafland en

J. J. DE Vries, na welgeslaagd examen, ter beschikking van het Gouv.

gesteld konden worden. Nadat 19 Juli van dat jaar eene warme hulde

was gebracht aan den Director die toen 40 jaren met zijne talenten

en zijn tijd voor het Gen. gewoekerd had, gebeurden er in ’88 nog

3 dingen die niet tot de gewone behoorden. Het eerste was, dat een

paar kweekel. eerst de acte van Zendel.-leeraar bij de H. Comm.

verkregen na voor de maal ex. te hebben gedaan; het tweede,

dat een student, die reeds het Kerkelijk voorbereidend ex. had afge-

legd zich voor de zending beschikbaar stelde
,
iets wat we

,
al onttrok

hij zich later weder, wegens het helaas! eenige van het geval ver-

melden, en het derde, dat niet minder dan 13 jongelieden aan

het toelatingsex. deelnamen. Van deze werden er 5 aangenomen zoo-

dat in ’88 de cursus met 13 leerl. begon.

Een verblijdend verschijnsel was het wel dat in ’89 aanhoudend

aanvragen om plaatsing inkwamen, doch men betreurde het dat niet

slechts de fin. het onmogelijk maakten meer kweekel. op te nemen

voordat de oudsten waren afgevaardigd, maar ook dat men iets be-

palen moest ’t welk allicht enkelen verhinderen zou zich tot zendel.

te laten opleiden. Dat gold den dienstplicht. Meermalen had men er

op aangedrongen de kweekel., als aanstaande Ev. boden, van dien

plicht, waar men, al beviel het kazerne-leven minder, opzichzelf

niet tegen had, vrij gesteld te krijgen, doch vruchteloos. Omstreeks

’90 bleek echter dat de kweekel. die, als zij op 14 of 15 jaar werden

aangenomen uiterlijk op hun 23®^® gereed waren
,
hier tot volbrachten

25 jarigen leeftijd blijven moesten wegens den militieplicht. Dat waren

een paar verloren jaren, en hoe welwillend de Min. van oorlog ook

bleek om de uitzending van Bezemer, die in ’91 nog enkele weken

gediend had, mogelijk te maken, de zwevende toestand waarin de

legerwet toen verkeerde liet niet toe zekerheid te erlangen. Men moest

dus in ’90 bepalen: dat zij die in de militie kunnen vallen niet kon-

den worden aangenomen dan na overlegging van een bewijs dat zij

plaatsvervangers zouden stellen.

Dreigde dit nadeeligen invloed te oefenen op het verkrijgen van

kweekel. erger was het dat men in de vacantie van het volgend jaar

aan 2 kweekel. van de hoogste en 2 van de laagste afd. kennis moest

geven dat de deur voor hen gesloten was. Trots alle geduld met hen

geoefend hadden zij de huisorde op ergerlyke wijze verbroken zoodat
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men tot het besluit moest komen dat het hen aan den noodigen

zedelijken ernst mangelde. Voor den Dir. en den Adj.-Dir. , die van

de 24 toen werkzame zendel. en hulppred.
,

er met goed gevolg 17

hadden opgeleid naar de ook bij deze jongelieden gevolgde methode,

was dit eene treurige ervaring. ,Wel worden wij”, zoo heette het in

’t Verslag over ’92, ,aangemaand ons te vernederen onder de krach-

tige hand Gods wegens onze misrekeningen, ons al te goed vertrou-

wen op menschen, onze tekortkomingen.”

De cursus van ’93 werd met 6 kweekel. geopend, en gaat men

het groot aantal vakken na waarin door Nbdb., Roskes en Borst

alsmede door enkele privaat-docenten onderricht wordt gegeven, dan

kan men daaruit opmaken, zooals de ,Comm. van 0. en T” in ’88

zeide, dat den kweekel. ,geen duivels oorkussen wordt gespreid.”

Wat het theol- onderwijs aangaat, reeds in ’90 wees Feancken op

het onvoldoende daarvan wegens het gebrek aan hulp te Rott.

Mocht hij, vóór zelf in ’92 naar elders te verhuizen, ook reeds

wijzen op hulp zelfs van buiten de stad geboden, hij verzweeg niet

dat ,de vreemdsoortige toestand waarin onze theol. verkeert” het

onderwijs , verzwaart.” „Kritiek is goed”, meende hij, „maar een

zendel. allerminst kan van kritiek leven
”

Wat ons betreft, we hebben hier geen kritiek te leveren noch op

de opleiding zelve noch op hetgeen daarover te boek gesteld werd door

den Dir. Hiebink in zijn ten jare ’55 verschenen boek Het Zendeling-

huis enz., noch over het vele dat de Dir. Nbdb. daarover geschreven

heeft (p. 458, noot). Dat over hetgeen op dit zoo gewichtig gebied

noodig en wenschelyk geacht wordt groot verschil van gevoelen

bestaat, daarvoor kon een op dit terrein zoo ervaren gids als Nbdb.

allerminst blind zijn en reeds in ’90 onderstelde hij : dat „een op-

volger” misschien „een ander leerplan” zou willen opzetten (Meded.

XXXIV p. 417).

Wat hiervan zij zal de tijd moeten leeren, doch bekend is dat de

Dir. in ’93 kennis gaf, wegens hoogen leeftijd, af te willen treden.

Ter verg. van het Hoofdbest. van 22 Juni ’93 werd hij eervol ont-

slagen en verklaarde zich bereid te blijven tot een opvolger gevonden

zou zijn. Een pensioen van ƒ 2500 benevens vrije woning in „’t Huis

den Arend” werd den man toegekend die, zoo lang het hem moge-

lijk zou zijn, het secretariaat wil waarnemen en voor de Meded. en

de Mndber. blijven zorgen. Aangezien Roskes zelf zulks wilde werd

hij met zijne echtgenoote ontslagen van de opleidingszorgen voor de

kweekel. en, mede in „’t Huis den Arend” vrije woning zullende
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hebben, werd bem bet onderwijs in Mal. en Jav.
,
de exped. en eeri

deel der binnenl. corresp. opgedragen.

Voor den te benoemen Dir. bleef dus over: de opvoeding der

kweekel. en bet onderwijs in de theol. vakken waarvoor hem, be-

halve vrije woning in het Zend.buis, ƒ 2500 trakt. zou worden toege-

kend. Nog in diezelfde verg. deelde de ,Comm. v. O. en T.” mede

dat zij besloten bad W. F. K. Klinkenberg pred te Leeuwarden ter

benoeming voor te dragen. Deze verklaarde echter zóo beslist het

direktoraat niet te kunnen aanvaarden dat er in berust moest worden.

In Oct. d. a. V. werd benoemd G. J. Weijland Theol. Dr.
,
sedert ’86

pred. te Austerlitz, die de benoeming aannam ').

Kome de wijsheid welke van Boven is over allen die in het Zend.

huis tot de drenkenden of drinkenden behooren of zullen behooren,

want immers, als het te Rott. op het helaas! steeds kleiner wordend

erf*) van ,’t Huis den Arend” goed gaat dan zal in de heiden-

wereld de duif des Geestes al grooter en lichtender kringen beschrijven

om hen die nog nederzitten in schemerschijn of duisternis.

HOOFDSTUK XVI.

DE ZONEN VAN ZENDELINGEN.

„Oudersmart in Indië.” Onder dezen titel stonden in het „Tijdschr.

V. N. Ind.” van ’49 een paar uit Batavia gezonden stukken die

men niet zonder deernis lezen kan. Naar aanleiding van het over-

lijden eener moeder die het vertrek van haar zoontje naar Ned. met

den dood had moeten bekoopen, werd verzekerd dat zulks „menig-

vuldig” voorkwam en de wensch geuit: dat het toch eindelijk eens

1) E. A. ’G8 p. 107
;
’69 p. 55, IIO; ’70 p. 28, CO; ’71 p. 9, 23, 102; ’72 p. 33,

45, 84, 95, 137, 149; ’73 p. 101, 142, 1G9; ’74 p. 118, 173; ’75 p. 115; ’7G p.

134; ’78 p. 159, 1C3; ’79 p. 77; ’80 p. 128; ’81 p. 14G, 150; ’82 p.3, 5, 107, 110;

’83 p. 144; '84 p. lOG, 149; '85 p. 134; ’8G p. 107, 172; '87 p. 141, 149; '88 p. 7,

9, 113—118; '89 p. 39, 133; '90 p. 36, 37, 117; '91 p. 93, 94; '92 p. 37, 51, 58,

121; '93 p. 46, 70. Mndbei'. '70 p. 131; '89 p. 140; '91 p. 137; '92 p. 118; '93 p.

139, 178. Meded. XV p. 49; XXXIV p. 407.

N.a verkoop van den tuin in '75 werden in '92 nog 3 perceelen grond voor

het huis verkocht, terwijl de aanleg van een straat vlak er achter slechts eene
quaestie van tijd is. E. A. '91 p. 21 ;

'92 p. 8, 13, 153.

K.RUIJF, Geschied. Ned. Z. Gen. 30
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lüt moclit zijn met dat moeten zenden der kinderen naar Nederland

ter wille der opvoeding. Hoe de Reg. daarin althans ten deele heeft

trachten te voorzien, o.a. door het gyinn. te Bat., hebben wij niette

verhalen, doch uit het meegedeelde blijkt, dat wanneer reeds de

ambten, die in het hart onzer bezittingen geplaatst waren met hunne

kind. geen weg wisten, zulks in nog grooter mate het geval moest

zijn met zendel. in de buitenhoeken. Zich aan hunne kinderen niet

gelegen te laten liggen kon niet. Dat men hen zond naar onmogelijk

gelegen plaatsen was al wel
,
maar hen bovendien nog nopen de

kind. te verwaarloozen ging niet aan. Reeds in ’21 bezorgde men een

zoontje van J. D. Palm, in ’02 van hier naar de Kaap uitgezeild,

voor zijne rekening op verschillende scholen. Toen Kam in ’27 een

zoon zond plaatste men dien te Zeist, en zoo in ’36 vergeefs beproefd

werd er 2 van den reeds 7 jaar overleden le Bruijn hier te doen

opvoeden
,
was die tegenstand hieruit te verklaren dat men niets van

hun aanleg wist en Heijmering, hun zwager, wel met ƒ 100 toelage

voor hen zorgen kon.

Dewijl meer uitgebreid onderwijs moeilijk in Indië te krijgen was

zonden de br.
,
telkens kind. herwaarts. Toen zulks in ’47 geschiedde

door 6 zendel. van welke de helft alle onkosten vergoedde, eén

f 200 per jaar bijdroeg en 2 liefst alles voor rek. van het Gen. lieten,

begreep de direct. Tideman dat de last zoowel voor de ouders in

Indië als voor het Gen. hier, te zwaar zou worden. Zich aansluitend

aan hetgeen de Tnspector uit Indië geschreven had, stelde hij Oct.

’47 voor : een fonds te stichten voor de opvoeding der zonen van

onze zendel. tot welks byeenbrenging de ophanden zijnde herdenking

van het 50 jarig bestaan des Gen. hem geschikt voorkwam, üp grond

van bezwaren, o. a. dat afzonderlijke fondsen niet genoeg opleverden

en ook minder hulpbehoevende zendel. dan aanspraken konden laten

gelden, besloot men hier er niet toe over te gaan en op de bestaande

wijze voor de gezonden knapen te blijven zorgen, mits de ouders be-

loofden naar vermogen te willen bijdragen. Op den ouden weg voort-

gaan kon echter lichter bepaald dan gedaan worden
,
want, definanc.

zijde nog daargelaten, niet voor alle overgezondenen waren onder

hunne familie geschikte voogden te vinden, terwijl na verloop der

schooljaren het opleiden tot eenige betrekking allerlei zorg baarde,

om het even of de jougelui hier bleven dan wel terugkeerden.

Toen WiLKEN in ’51 wees op de moeite die de opvoeding zyner 7

kind. hem veroorzaakte, besloot men der Conf. de vraag voor te leg-

gen: of de oprichting eener school in Indië niet wenschelyk zou zijn?
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In Apr. ’53 toonden haar leden zich zóo ingenoinen met het plan dat

in ’54 besloten werd in de nabijheid van Menado eene kostschool op

te richten
,
van welke

,
daar deze van Amboina en Java vrij gemakke-

lijk te bereiken zou zijn, behalve de zendel. ook andere Europeanen

gebruik konden maken. Eer de Mndverg. ter uitvoering van dit plan

overging gaf zij het in handen van de „Comm. voor Celebes”, maar

toen zij ook den gewezen Inspector om advies vroeg, leverde deze

zulk een pleidooi voor Java als de meest geschikte plaats dat de

Mndverg. in ’55 volmacht kreeg naar bevind van zaken te handelen.

Dewijl allengs bleek dat het stichten van eene school bij Menado

groote moeite zou in hebben en de br. in Indië, op enkelen na, van

oordeel waren ,dat voor hen geen andere uitweg bestond dan zenden

naar Europa, bleef voor het Bestuur ook maar één weg open nl. de

kostschool hier op te richten. In ’56 werd het uitlokkend denkbeeld

,door deze school in Indië-zelf een brandpunt te hebben van licht

en christelijk leven” losgelaten en besloten: hier eene kweekplaats te

bouwen waarin kind. „aan de verderfelijke omgeving in Indië zouden

worden ontrukt” om na eenige jaren derwaarts terug te keeren en,

met nuttige kundigheden voorzien en Christel, beginselen gewapend,

daar in verschillenden werkkring lichten te zijn, schijnende in de

duisternis.

Ten einde allerlei voorslagen ter zijde te doen leggen hield de

„Comm. voor Celebes” zulk een krachtig pleidooi voor Rotterdam dat

men wel denken moest nergens goedkooper terecht te kunnen en zij

gemachtigd werd een terrein te koopeu, wat op den Hofdijk gelukte.

Onder den rook van het Zend.huis verrees daar een gebouw voor 50

kind. dat op ƒ 52 762 te staan kwam. Knapen, niet ouder dan 8

jaar, zouden worden opgenomen in de laagste afd. voor ƒ 600, in de

hoogste voor ƒ 750 per jaar. Dewijl de kind. der zendel. hier jaarlijks

aan het Gen. minstens f 400 kostten trok men er die som voor deze

af zoodat de kostschool op ƒ 200 voor eén, op ƒ 300 voor 2 en ook

voor 3 kind. kwam, terwijl het Gen. voor de reiskosten ƒ 300 of/ 400

zou bijdragen. Op voordracht van de „Comm. van Curatoren der

kostschool” werd uit 14 sollicitanten tot onderwijzer benoemd B. M.

Kool van Kasteel te Rott., terwijl J. Swemle hem als hulponderw.

werd toegevoegd.

In Aug. ’59 konden de eerste 2 leerl. ,
weldra door 11 andere ge-

volgd, opgenomen worden. Door Ds. W. P. R. Bouwman, pres. van

Curatoren werd 25 Jan. ’60 de Protestantsche kostschool voor de kin-

deren van zendel. en Europeers in Indi'é gevestigd, ingewijd en het zou

30*
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nu moeten blijken, of, gelijk naar aanleiding dezer inwijding ver-

zekerd werd, bet zoogen. , kapitaliserend gen.” door deze inrichting

zijn geld „op woeker” had gezet.

In hoever dit op zedelijk gebied het geval is geweest kan moeilijk

worden becijferd, maar van den stofiPelijken kant bezien liet de uit-

komst te wenschen over, iets wat den zendel. niet geweten kan wor-

den. Wel deed het hen die dochters hadden leed ook deze niet te

kunnen zenden doch men meende zich hier al goed te houden met

voor de jongens te zorgen en achtte dat de ouders het hunne moesten

doen om de meisjes zoover te brengen als „in haar stand noodig is.”

Door enkele knapen boven de 8 jaar toch maar op te nemen, en

voor anderen eenige jaren ƒ 300 te schenken, toonde het Gen. zijn

goeden wil die echter niet bij machte scheen de bezwaren weg te

nemen die enkele zendel. te recht of te onrecht hadden ten opzichte

van de godsd. vorming. Zoo stelde reeds in Nov. ’Gl Schot, tot het

laten blijven op de kostschool
,
voor zijne 2 zonen voorwaarden welke men

meende niet te mogen iuwilligen zoodat zij werden weggenomen.

Hoewel reeds in ’64 ter keuze was gelaten welken pred. de ouders voor

de catech. verkozen en zij voor welke geen keus bestond bij Ds.

ViNKE gingen, toch meende Ulfers, overigens hoogst tevreden over

onderwjjs en verzorging, dat zijne 3 zonen „niet tot christ. geloot

maar tot ongeloof werden geleid.” Men legde ook dezen geen be-

letselen in den weg hen in Mei ’65 elders te plaatsen en met den

toeleg „het dierbaarste en heiligste in de opvoeding” met alle zorg

te kweeken
,
werd naar het inzicht van het Bestuur het werk voortgezet.

C. N. Klausz, na van Apr. ’63 tot Sept. ’G5 als hulponderw. ge-

arbeid te hebben, werd door Baodet en deze, na een halfjaar, door

IJzcRMAN vervangen, maar hoe goed de onderwijs-krachten, in ’GG

nog versterkt door die van M. Poorter, ook waren, de kosten der

school bleken te drukkend, want partic. in Indie, die het volle

schoolgeld betaalden, zonden geen kind. genoeg om goed te maken

wat er voor die der zendel. moest bijgelegd. In Indië wilden tal van

Europeanen van de school niet weten
,
deels omdat zij van de zending

uitging, deels omdat zij hunne kind. zoo min mogelijk met sinjo’s

in aanraking wilden brengen, deels ook, want het partij trekken van

ind. kinderen was op vele kostscholen ergerlijk, omdat zij de hunne

liever bij particulieren geplaatst zagen, enz. Hieruit op te maken

dat de school slecht bezocht werd zou onjuist zijn en ook geen

recht laten weervaren aan den indruk, welke eene weerlegging van

in Ind. verspreidde „leugenachtige aantijgingen”, in ’GG in een hat.
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blad geplaatst, gemaakt had. Stonden in ’61 de kind. der partic. tot

die der zendel. als 3 tot 14 in ’63 was deze verhouding 10 tot 14,

in ’65 als 12 tot 9, in ’67 zelfs 14 tot 9, maar dit voorkwam niet

dat er veel moest bijgepast. Het tekort bedroeg in de zooeven ge-

noemde jaren 7314, 4487, 2690, ƒ 4478, zoodat een zendel. zoon in

’61 aan het Gen. ƒ 469 kostte. In volgende jaren werd zulks wel wat

minder, eens zelfs, in ’64, daalde het tot ƒ 320 maar daar het cijfer

toch meestal ongeveer ƒ 400 beliep konden Curat. wel nu en dan, met

eenig vertrouwen” vragen; of iemand een veel goedkooperen weg

kende? of beweren ,dat het Gen. bij schijnbaar verlies inderdaad

voordeel trekt uit de inrigting”, over het algemeen achtte men hier

de opleiding erg duur ’).

Het gevolg was dan ook dat men
,
toen in ’67 bezuiniging het

wachtwoord werd, voorstelde het schoolgeld voor partic. te verhoogen,

of de school niet langer voor rek. van het Gen. te houden. Met een

preadvies van Curat., die het diep betreuren zouden zoo deze voorde

ind. maatsch. zoo belangrijke inrichting zou worden opgeheven, kwa-

men deze voorstellen ter Jaarverg. van ’68, en daar deze besloot het

Zend.huis aan te houden moest de kostschool het gelag betalen. Men
zou daar echter den zendel. een slechten streek gespeeld hebben zoo

men naar het voorstel van de Afd. ,de Streek” openlijk had laten

verklaren: dat het Gen. ,zich voortaan niet meer zedelijk verplicht

acht” voor de opvoeding hunner zonen te zorgen. Waarlijk, de Comm.

van rapport deed wèl met te zeggen ,dat kan niet”, maar was al te

vriendelijk door ,de goede bedoelingen” van zulk een voorstel te

erkennen. De zonen der zendel. werden nu in het Zend.huis opge-

nomen, dat daardoor, men had slechts 3 kweekel., ook meer produc-

tief zou worden. Met het begin van ’69 werden de 8 kind. derwaarts

overgebracht, de onderwijzer bleef met 7 kind. van partic. nog tot

half Apr. d.a.v. aan den Hofdijk toen hij ze naar Haarlem medenam,

en dewijl vergeefs beproefd was van uit Indië teruggekeerde personen

geld te krijgen om de inrichting onder een op zich zelf staand comité

voort te zetten, werd het gebouw voor ruim 30 mille verkocht.

Gelijk we reeds verhaalden begon het in ’71 den Dir. zwaar te vallen

zoowel voor de kweekel. als de kind. behoorlijk zorg te dragen,

waarvan gevolg was dat de zendel. J. W. Roskes, van Java terug-

geroepen, in Nov. ’72 als Adj.-Dir. in het Zend.huis optrad om.

*) Op de ITtr. school voor zonen van Zendel. kostte van ’82 tot ’87, dus over

5 jr., elk kind dooreen / 483. E. A. ’79 p. 183.
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bygestaan door zijne echtgenoote, de zorg voor de kind. op zich te

nemen. Deze gingen nu in de stad ter school en de verpleging oogstte

,dankbare erkenning” van de zyde der ouders. Voor meer dan 15

en reeds in ’74 waren deze aanwezig, was er echter geen plaats en

men legde dus eene lijst van aanvragen aan, naar welke men zou

opnemen. De kosten vielen alweer niet mee; jaarlijks ƒ 425 per kind,

ja in ’76 meende men zelfs dat zulks *goed gerekend”, na aftrek van

hetgeen de ouders bijpasten, wel op ƒ 650 zou komen. Daar was de

kas niet tegen bestand en voor den post , opvoeding” zou voortaan

niet meer dan ƒ 9000 worden uitgetrokken, terwijl wat er boven liep

over de ouders zou worden omgeslagen. Tegen dit laatste had niemand

bezwaar, maar te laten wachten tot er plaats kwam kon moeilijk.

„Onze standplaats”, schreef Krüijt o. a. in Oct. ’76 „veroorlooft ons

niet onze kinderen langer dan tot hun 7‘*® of 8®*® jaar bij ons te

houden” terwijl Grfl. meende dat alle kind. „gelijke aanspraak”

hadden. Maar behalve door het financ. werd deze opvoeding nog door

een ander bezwaar gedrukt. Toen de Adj.-Dir. optrad was hij slechts

met de opleiding dier kind. belast maar in Sept. ’73 kwam
,
door ver-

trek van Niemann, het Jav. en Mal. voor zijne rekening. Begin ’74

vroeg VAN Kasteel, wegens leeftyd, ontslag als Adj.-Secr. en, bleef hij

ook boekhouder, een deel van zijn arbeid viel alweder den Adj.-Dir.

toe zoodat deze niet alles voor de kind. kon zijn. Men zocht nu een

onderwijzer doch daar deze zelfs op ruim trakt. niet te krijgen scheen

besloot men Juli ’76 de kind. niet langer dan tot hun 11^^® of 12^^®

jaar te houden en ze dan op een kostschool of bij partic. te plaatsen.

Wel offerde men hierdoor de kans op dat de lust om zeudel. te

worden, wat reeds bij 4 knapen had plaats gehad, ook bij andere

geboren zou worden, maar ’t kon moeilijk anders. Wat de ouders er

over dachten was ook niet aanmoedigend. Zij waren bijzonder inge-

nomen met de wijze waarop de zaak totdusver geregeld was doch

gaven te kennen dat verandering plaats had omdat aan den Adj.-Dir.

allengs was opgedragen wat niet behoorde tot zijne oorspronkelijke

roeping, ja men drukte er zelfs bevreemding over uit „dat Br. Roskes

verligting erlangt in wat naar hunne meening hoofdzaak is en blijven

moest, terwijl die in wat bij werk geacht raag worden, had moeten

gezocht worden.” Van kostscholen „schrikten” zij, veel liever bij

partic. In Mndber. '11 No. 3 verscheen nu een verzoek om 3 kind.

bij partic. te plaatsen, doch daar dit geen gevolg had bepaalde men

Mei '11 dat 15 zendel. zonen jaarlyks ƒ 600 toelage zouden erlangen,

zij die pas uit Indië kwamen, doch niet meer dan 10, mochten in
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het Zend.huis blijven en voor de overigen zou men elders plaats

zoeken. Dit laatste viel echter moeilijk en de ,Comm. voor verplaat-

sing” wist in ’78 maar bii 3 partic. in evenzooveel gem. voor 7

kind. huisvesting te vinden, terwijl de 4 oudsten in het Zend.huis

bleven en nog voor 2 een huis gezocht werd. Sedert Juni ’79 was

dus het Zend.huis geen kinderhuis meer en hoewel de zendel. dit

betreurden toch schenen zij tevreden. De ,Comm. van financ.” was

het echter niet want ƒ 9000 was op den duur nog te veel. Begin

’79 kwam nu de bep. in werking dat elk zendel. die hulp voor de

overkomst van een zoon inriep f 500 ’s jaars zou ontvangen tot diens

volbrachten 16 jarigen leeftijd, terwijl de tegemoetkoming voor pa.s-

sagekosten bleef. Zij die met toestemming van het Bestuur des Gen.

hulppred. geworden waren kregen ook die som, welke echter bij elke

5 jarige trakt. verhooging met f 100 verminderd werd, terwijl hulp-

pred. 1®*® klasse geen aanspraken konden laten gelden. Voorts moest

ieder vóóruit f 200 per jaar voor elk kind storten om daaruit of

daarmee het tekortkomende aan te vullen, een voogd benoemen en

zorgen voor de maatsch. positie waarin zijn zoon als de schooltijd door

was, zich, hoe ongaarne soms ook, zou moeten schikken om allengs

op eigen beenen te leeren staan.

Dat men in ’81 geen aanvragen tot overzending in aanmerking

kon nemen heeft niemand gehinderd, en dewijl aan Hoezoo in ’83

voor een zoon, die in Indië zijn opleiding ontvangen zou, de gewone

som werd uitgekeerd bewijst zulks dat men het wist te waardeeren

als een vader aan het Gen. passagekosten en moeite bespaarde. Voor

de hier zijnde zonen van zendel., het getal daalde van ’82
—

’88 allengs

van 12 tot 8, gaf men in die 7 jaar gemiddeld ƒ 4325 uit.

Ten besluite kunnen we niet meedeelen in hoever de opleiding

verblijdende uitkomsten heeft opgeleverd. Einde ’61 zonden Curat.

aan de zendel, een rondschrijven, waarin men op niet minder dan 21

beroepen wees welke hier te lande konden gekozen worden, maar zij

verbergden niet welke geldelijke offers daartoe geëischt en gewaagd

moesten worden. Zij wekten hen dus op in Indië naar eenig vak uit

te zien en vroegen zelfs: ,zoudt gij op eene of andere wijze Uwe
krachten en middelen niet kunnen sterken door üwe zonen?” Uitbet

hart dat Curat. voor de school hadden en het leedwezen waarmede

zij haar zagen ophefien meenen wij echter te mogen opmaken dat

mannen, die eerlijk erkenden te ondervinden „hoe moeijelijk het is

onze eigen kind. door de wereld te helpen” in dezen niet geheel on-

gezegend zijn geweest, ja de voldoening gesmaakt hebben dat vele
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ingewanden der negentiende-eeuwsche nederl. of ind. maatschappij.

Mogen de zonen van zendel. die nu of later hier
,
buiten de warme

atmo.sfeer van het ouderlijk huis, hunne opleiding ontvangen steeds

toonen de zorgen aan hen besteed te waardeeren
,
en voorts bij allen

strijd en teleurstelling zooveel geloof in God, gepaard met bewustheid

van jeugdige kracht in zich omdragen dat ook in hen de waarheid

gezien worde van het woord ’t welk Octave Feuillet eens met het

oog op zijn ,Jeune homme pauvre” neer schreef: ,1a misère d’un

Jeune homme n’est jamais misérable” *).

HOOFDSTUK XVII.

HET „FATALE JAAR.”

Onderstellen we eens, om van andere warme vrienden des Gen. maar

te zwijgen, dat P. II. Hügenholtz (f ’71), wiens gelaat het voor-

deeligst uitkwam als hij een voorspoedige tijding uit de zending ver-

nam, of dat C. W. V. D. Pot (f ’91), dien het Gen. zóo ter harte

ging dat het zijn elfde „niet het minst geliefde kind” genoemd

werd, dit hoofdstuk hadden moeten schrijven, ons dunkt zij hadden,

de muze der historie als koningin toesprekend, de aloude klacht

herhaald: „Infandum regina jubes renovare dolorem.”

In dit hoofdstuk toch moet gehandeld over hetgeen in ’ü4 en enkele

voorafgaande jaren in het Gen. is voorgevallen, m. a. w. we moeten

gaan zien wat eindelijk de gevolgen werden van hetgeen Gr. v.

Prinsteren eens noemde „de verhouding .... welke tusschen het

1) E. A. ’17 p. 326; ’21 p. 625; ’24 p. 122; ’26 p. 230; '27 p. 307; '28 p. 412;

'29 p. 458; '33 p. 214; '35 p. 86; '36 p. 164; '47 p. 117, 140; '49 p. 22; '50 p. 75;

'52 p. 96, 106; '54 p. 16, 115, 138; '55 p. 67, 120; '56 p. 22, 126; '57 p. 43, 81,

86, 111; '58 p. 250; '59 p. 103, 168; '60 p. 5; '62 p. 55; '63 p. 403; '64 p. 120;

'65 p. 44, 47, 135, 137; '66 p. 125; '67 p. 163, 165, 218, 236; '68 p. 66, 79, 81 ,

100, 107, 154, 167; '69 p. 55, 57; '74 p. 22, 100, 168, 173, 182; '75 p. 114, 116,

128, 138, 145, 214; '76 p. 4, 112, 114, 118, 136, 153; '77 p. 5, 8, 26, 29, 97;

'78 p. 38, 61 , 114, 159, 162; '79 p. 183; '80 p. 174; '83 p. 71. Handel. '54 p. 66;

'55 p. 120; '56 p. 73; '62 p. 21. Mndber. '72 p. 185; '74 p. 147; '77 p. 46; '79

p. 144. Meded. II p. 91; IV p. 97. Tijdschr. v. N. Ind. '49 II p. 349.
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N. Z. Gen. en de geloovige leden der verschillende Christ. gezind-

heden bestaat.”

Reeds bij de stichting van het Gen. zagen we hoe er gevonden

werden die met den grondslag des Gen. niet ingenorc en waren. Allengs

hoorde men geen afkeurende stemmen meer en dewijl het Gen. hier

het eenige was ’t welk gelegenheid bood zich van den Zendingsplicht

te kwijten, mocht hel zich, volgens den zooeven genoemden auteur,

verheugen: in het , weifelend hulpbetoon” van velen die overigens

bedenkingen hadden.

Hij zelf was in later dagen een der eersten die bezwaren opperde

en reeds in '42 gaf hij te kennen dat zijn vertrouwen op het Gen.

ten aanzien van een „vrijmoedig handhaven der Ev. waarheid” wan-

kelend was. Aan da Costa werd 9 Aug. ’44 geschreven over het „op-

richten van een Gen. ’t welk in de Christel, behoeften van Indië kon

voorzien”, waarna deze wees op bezwaren die aan het stichten van

een Gen. „buiten het Rott.” verbonden waren. Toen Heldkisg 15 Mei

’45 den bekenden brief schreef „Aan de vrienden des Heeren die met

mij hebben leeren inzien” enz. gaf hij te kennen dat het Gen. „op

een nog steeds van ons vervreemd gebied” lag, en 2 jaar later in

„de Vereeniging” zijne gedachten over „De Christen werkman” mee-

deelend, bracht hij tegen samenwerking met het Gen. allerlei be-

zwaren te berde, waaronder die van dogmatischen aard blijkbaar in

de eerste koets reden’). Ook Dr. X. Beets, ter Jaarverg. van ’47 mede-

deelende dat hij te Heemstede een Hulpgen. had opgericht, gaf wel

een deel der coll. aan het Gen. doch van de opmerking vergezeld:

„dat men zich niet verbinden kon ook later inkomende gelden aan

’t Gen. af te staan.” Dewijl de schenker eene mnd later in „de

Vereen.” schreef: dat geen Ned. Christen zijn hart aan het Gen.

onttrekken zal „indien het zich getrouw betoont aan zijne leuze

:

Vrede door bet bloed des kruises” en zelfs opgaf wat hij onder die

leus verstond, nam Ge. v. Pk. de vrijheid die gift te beschouwen als

„een welaangebragt verguldsel voor vermaning en heilzaam dreige-

ment.” Genoeg reeds om te doen zien dat, al kon veler vertrouwen

In ’55 nam II. eene benoeming als direct, aan, want, zoo schreef hij een jaar

later, „in het midden van het zendel. werk te staan en slechts een bestrijder van het

Zend. Gen. te schijnen, dat konde niet langer zoo blijven.” Toen in ditzelfde jaar

IT. V. OosTERwijK Buuijn in „de Vereeniging” schreef: dat hij het Xed. Z. Gen.

nog niet „alle ondersteuning” ontzegd zou willen hebben, betuigde II. als Red.,

dat, hadde hij het art. gezien, hij het niet zou geplaatst hebben. Handel. ’ö6 p. 85.

De Vereen. Amst. ’56 p. 106, 405, 481.



474

in liet Gen. misschien ook niet, zooals Gr. v. Pr. en Wormser be-

weerden
,
„bijkans wantrouwen” heeten

,
er onder de rechtzinnigen nog-

al bezwaren bestonden. Het kon dus wel eens niet ver bezijden de

waarheid zijn als verzekerd wordt: dat omstreeks het begin van ons

tijdvak 75 pet. van hetgeen „de vrienden” voor de uitwendige zending

verzamelden naar het buitenland ging.

Vooral scheen de in ’22 te Parijs opgerichte Société des Missions

Evangéliques in hunne gunst te deelen en haar jongste geschied-

schrijver roemt, zeker niet zonder reden, „Fempressement” waarmede

ook de Hollandsche kerken „lui fournissaient Fargent dont il avait be-

soin.” Waar in den aanvang van ’47 dit Gen., wegens een tekort van

10000 frs.
,

zijn eerste „cri d’alarme” hooren deed, greep deze Gr. v.

Pr. zoozeer aan dat hij nog dat jaar uitgaf: Het Parijsche Z. Gen.,

werkzaam in Z. Afrika, enz. Hadde hij er zich toe bepaald dat Gen.

aan te bevelen denkelijk zou niemand hem in den weg getreden zijn,

maar tegen het Gen. hier bracht hij de grieven te berde: het had

zich niet naar behooren verzet tegen de belemmeringen van zijn werk

door de Reg.
,

de vruchten op welke het wijzen kon waren zeer

schraal, en het was niet getrouw aan zijne zinspreuk. Dr. J. Tideman

en Dr. H. C. Mielies traden zóo tegen hem in ’t krijt dat de auteur

zich tot eenige terechtwijzing verplicht achtte in het ten jare ’48

verschenen vlugschrift: Het Ned. Z. Gen. Het zou ons te ver

voeren indien wij wilden meedeeleu wat tot staving der grieven wordt

aangevoerd, maar moeten toch opmerken dat het inbrengen van de

eerste gewaagd was omdat Gr. v. Pr. moeilijk weten kon wat er in den

loop des tijds door het Gen. verricht was om steenen des aanstoots

van het zendingspad te wentelen. We hebben niet ontdekt dat het

archief des Gen., de E. Acten en de Handel, door hem geraadpleegd

konden worden, en zoo hij van „pligtmatige worsteling geenerlei blijk”

vond had hij behooren te bedenken dat vóór ’48 bij het bespreken

van ind. reg. zaken groote omzichtigheid zaak was. Over de meening:

dat de arbeid des Gen. geen rijke vrucht draagt, valt moeilijk te

twisten. Het geldt een waardeeringsoordeel voor hetwelk elke vaste

maatstaf ontbreekt, en waar de een in de heidenwereld gem. zoekt

„die reeds de kenmerken dragen dat ook eenmaal deze streken zullen

vol worden van de kennisse des Heeren” is een ander reeds tevreden

als maar plaats beeft wat de oude kerkelijke hymne zoo schoon uit-

drukt in dat: „Vexilla regis prodeunt”! Alleen met opzicht tot de

derde grief, waarop de auteur ook den nadruk legt, achten wij zjjn

geschrift belangrijk. Als hij tracht aan te toonen dat het Gen. aan de
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waarheid geen ondubbelzinnig getuigenis geeft, geen belijdenis meer

beeft of bandbaaft en in van hetzelve uitgaande of met hetzelve in

verband gebrachte geschriften ook niet belijdt, dan brengt bij genoeg

in ’t midden om zijnen lezers den indruk te geven: het Gen. moge

al niet van de ankers zijn losgeslagen, toch zijn de touwen zoo ge-

vierd dat bet van zijn oude ligplaats merkbaar is afgedreven. In de

, verschrikkelijke vrijmoedigheid” waarmee de schrijver, gelijk van

met hem bevriende zijde is opgemerkt*), aan zijne verontwaardiging

den vrijen loop laat, gaat hij zelfs zóóver dat hij spreekt van ,de

afvallige houding” eens Gen. hetwelk ,naast de officieele leus
: ,Vrede

door het bloed des kruises”, een tweede onderhandsche zinspreuk

, vrede met de verloochenaars van het bloed des kruises” zou hebben

gesteld. Al deelt hij nog de zienswijze niet van hen die het allen

steun willen onttrekken, met het lijdelijk toezien moest het uit zijn

en een waarborg geëischt dat men ,de hoofdwaarheden van het Ev.”

als richtsnoer eerbiedigen en de tegenovergestelde wanbegrippen

weren zou.

Da.Costa, in Mrt ’48 den schrijver voor dit „meesterstuk” bedan-

kende, voegde er den wensch bij: dat uit dezen strijd „menigvuldig

licht en wezenlijken vrede” mocht voortkomen, doch, al had naar de

meening van J. A. Woemser de auteur zijn tegenstanders ook „ge-

heel wederlegd”, vrede kwam er niet. Beets die in ’48 weer een gift

overhandigde meende toen dat dringend behoefte bestond aan de be-

antwoording der vraag: of het Gen. nog op denzelfden grondslag

stond als bij zijne oprichting en wenschte uitgemaakt wat het Gen.

verstond en verstaat onder de woorden zijner leuze. Hij stelde voor

daaromtrent eene openlijke verklaring met duidelijke woorden te doen

uitgaan. Men bewees dit voorstel de eer het aan eene afzonderlijke

comm. te geven en toen deze, bij monde van J. J. Prins, rapp. uit-

bracht, sprak zij den wensch uit: dat de Verg. „zich volkomen bereid-

verklare .... onbewimpeld getuigenis af te leggen van de duurzame

getrouwheid des Gen. aan de grondslagen waarop het vóór meer dan

50 jaar gevestigd is, zooals die zijn uitgedrukt in de Alg. Bep.”

Men verwees naar Artt. 3 en 10 alsmede naar 11 en 18 waarin

van de zendel. en leden geëischt wordt dat zij zullen arbeiden „tot

uitbreiding van het ware Christendom, zooals dat gelegen is in het

*) Dr. G. J. Vos Azx.
, Groen v. Pr. en zijn tijd, Dordr. '86 I p. 290. Ds. L. G.

James achtte het boekje „niet vrij van partijdigheid en streng oordeel.” De Vereen.

XIII p. 687.
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geloof des harten in den Heer J. Christus als den goddelijken Ver-

losser, die voor ons en in onze plaats onze zonden gedragen heeftop

het hout.” In overeenstemming hiermede handhaafde het Gen. de

woorden uit Col. 1 : 20 als zinspreuk, het drukt daarin de hoofd-

waarheid des Ev. uit in welker belijdenis zich allen vereenigingen die

met het Gen. in verband staan, stelde haar tot het beginsel en mid-

delpunt zijner werkzaamheid, enz. Indien echter het Gen. in eene

nadere verklaring dier woorden trad zou het zich verwijderen van

den grondslag waarop het staat en ,aan de individueele vryheid zijner

leden en begunstigers te kort doen.” Ten slotte wijst de Comm. er

op dat volgens den Inpector de zendel., vooral die in deMineh.
,
aan

de zinspreuk getrouw waren, dat zij ook de gevoelens van de oudere

en jongere leden des Gen. „met de meeste opregtheid en waarheid

ondubbelzinnig en verstaanbaar nitdrukt” en men hier dus in den-

zelfden geest spreekt als de gen. te Barmen en Bazel. De Comm. stelde

dan ook voor de red. van Art. 3 der Bep. te behouden zooals die in de

uitgaaf van ’25 te lezen stond
,
zonder daarin verandering te brengen.

De verg. besloot aldus, doch over de opvatting der zinspreuk achtte

zij geen nadere verklaring noodig.

Met op één na alg. stemmen werd het rapp. aangenomen ’). Onder

de voorstellen tot wetsverandering in ’48 ingekomen waren er geene

die ten doel hadden den grondslag ook maar eenigszins te wijzigen.

Dat de red. van de eerste artt. van de in ’49 gedrukte uitgaaf der

Bep. hier en daar toch eenig verschil oplevert met die van ’35, is

omdat men enkele dingen beter omschreef en o. a. niet langer eischte

dat iemand zendel. zou worden wegens een „gebiedenden wenk” der

Voorzienigheid.

Of het afwijzen van de voorstellen v. Ruijn aangaande den Director

,

in ’51 ontevredenheid heeft gewekt durven we niet verzekeren, maar

toen 4 jaar later hetzelfde lot te beurt viel aan de voorstellen van

Heldring over den zendeling-werkman ,
droegen, volgens den voor-

steller, velen zijner geestverwanten er leed over, gaven weinig meer

aan het Gen. ja zeiden hun lidmaatschap op *) en begonnen eigen

') Het Orgaan der N. Z. Vereen. Febr. ’65 p. 87 verzekert dat die eene Ds. P.

A. VAN Groningen was, omdat hij meende dat de verklaring van getrouwheid aan

de grondslagen „niet opregt was of konde zijn.”

2) De Ilulpgen. te Leiden en Elburg gaven in ’55 maar */» te vcrdeelen

geld aan het Gen., terwijl in ’ö8 ook die te Wassenaar en den Haag het pover be-

dachten. De Vereen. IX p. 794; X p. 464; XII p. 62; XIII p. 802.
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zending te drijven. Het in ’55 opgerichte Java-comité was de eerste

Vereen, welke naast het Gen. kwam te staan maar in dat jaar

ontving men uit Indië een bericht ’t welk aan het oprichten van nog

andere den stoot zou geven.

De kweekel. T. A. F. v. d. Valk ofschoon, zooals een zijner vrien-

den later zeide, behept met ,eene overdreven neiging tot wijsgeerige

bespiegelingen, zielkundige studiën en natuurkundige onderzoekingen”,

was in ’52 afgevaardigd en legde bij die gelegenheid ,in breede trek-

ken” de beginselen bloot van welke hij bij de verkondiging van het

Ev. meende te moeten uitgaan. Spoedig na zijne komst in Indië sprak

hij over zijn twijfel, de arbeid in Soerabaia’s omgeving scheen niet

gunstig op zijn gemoed te werken en begin ’55 schreef hij aan zijn

corresp. ; dat het hem gegaan was „als wel meerderen in onzen tijd

aan wie het Chr. geloof ontzonk.” Hij verzocht dus ontslag, doch eer

het gegeven kon worden verliet hij zijn station. Met „diepe smart”

werd dit alles op de Jaarverg. van ’55 aangehoord en al was het ook

een troost dat dit gaanloopen op de 3 mede op Java arbeidenden een

„gunstigen invloed” uitgeoefend had zoodat zij
,
blijkens hunne brieven

,

„roemen in den Heer”, eene „grievende teleurstelling” had toch het

Gen. getroffen over welker oorzaken men in ’t Verslag van ’55 goed

vond zeer weinig mee te deelen. Niet zoo terughoudend kon het Be-

stuur echter zijn toen 3 jaar later weer een zendel. afviel. Ten Zel-

DAM Ganswijk die de geheele mnd Mrt. ’55 v. n. Valk bij zich te M.

Warno had gehad, als wisselwachter zich beijverend om den trein

van diens gedachten op beter spoor te leiden en over wiens vastheid

men zich hier dubbel verheugde omdat hij behoefte gevoeld had den

Director te verzekeren „dat wij zullen getrouw blijven, dat wij alles

willen overhebben voor den naam van Hem, die ons verlost heeft

met zijn bloed, in Wien ons leven, onze blijdschap, onze kracht,

ons werk, ons alles is”, diezelfde man ging v. d. Valk achterna. Hij

schreef 1 Oct. ’58 „dat zijn gemoed zóo door twijfelingen is geschokt

dat hij de vastheid van overtuiging mist die hij behoeft, om als

zendel. te kunnen werkzaam zijn.” Ook hij vroeg ontslag en wachtte

evenmin den tijd af dat het hem verleend kon worden. Op de Mnd-
verg. van 27 Dec. ’58 werd het „met ontzetting en diepe smart” ver-

nomen, maar de „Comm. van Bestuur”, geroepen tot bevordering

ï) In ’49 hadden de Doopsgezinden een eigen zending, bestond er eene voor

China en zonden de Lutherschen al geld naar een duitsch gen. Afkeuring hier

over in de Kerk Cour. ’52 no. 27.
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van de algein. belangen des Gen., begreep terecht dat hier meer

moest gedaan dan ,een eenvoudig rescriberen” aan Ganswijk en

achtte het noodig een schrijven te richten tot alle arbeiders des Gen.

en alle vrienden der zending in ons vaderland. Het concept voor dit

laatste, in Febr. door Dr. J. I. Dokdes gelezen, werd met dankzegging

goedgekeurd en besloten het zoo ruim mogelijk te verspreiden. Men
ziet er uit (Med. III p. 114) hoe bij de uitzending van Ganswijk

„in het minst geen aanleiding” bestond om te vreezen „dat hij door

bedenkingen des ongeloofs zou wankelen” en zonder op de „slagorde

van bedenkingen” door hem aangevoerd het oog te vestigen, wat er

op ingaan noodig zou gemaakt hebben, wordt de vraag gesteld: „Kan

Jezus” op grond van allerlei bedenkingen „door ons niet langer voor

den eenigen Middelaar Gods en der Menschen gehouden worden?”

Het Bestuur wankelt in dezen niet en al verlieten alle zendel. hun

post, het zou terstond naar plaatsvervangers omzien enz. Het schrij-

ven aan de zendel. werd, door den Dir. gelezen zijnde, mede goed

gekeurd en na nog van de ingekomen brieven welke „bekommering”

over den toestand des Gen. uitdrukten, die v<an het Vrouwen-hulp-

gen. te den Haag beantwoord te hebben, liet men de zaak aan de

Jaarverg. over. Waarop het schrijven van de haagsche dames, van

welke in ’G4 toch een deel heenging, neerkwam kunnen we wel

gissen, maar over het algemeen gaf hetgeen over den staat des Gen.

bekend werd reden te over om eens diep adem te halen.

In Apr. ’58 had J. Voorhoeve H.C.zn.
,

reeds 22 jaar thes.
,
ontslag

gevraagd omdat hij meende niet langer te mogen samenwerken „met

velen dergenen die een ander Ev. brengen dat het Ev. van Chr. niet

is.” Hij noodigde het Best. wan het Kinder-Zend. Gen. te Rott. uit

eene Vereen, op te richten
,

die 2 Dec. ’58 tot stand kwam en zich

de Ned. Zend. Vereen, noemde. Al verzekerden de oprichters ook in

Apr. ’59, zooveel mogelijk alles vermeden te hebben wat kon doen

vermoeden dat zij zich „opzettelijk vijandig tegenover het Gen. had-

den geplaatst” en daarom den naam van „Vereeniging” aangenomen

en hunne bedestonden op Donderdag gesteld hadden, dit nam niet

weg dat eene Vereen, welke reeds in ’59 wijzen kon op 12 Afd. met

405 leden en 187 contrib. het Gen. zou benadeelen.

Pas was deze opgetreden of in de Jan. aflev. ’59 van „de Ver-

eeniging” deelde Heldring mede hoe hem was kenbaar gemaakt

dat „op verre na niet de kleinste helft der jongelieden in het Z.huis

aldaar (Rott.) opgenomen
,
in de Godheid van onzen Heer en Heiland

geloofde.” Hij deelde het „gerucht” mede opdat het tegengesproken
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kon worden, zoo dit niet geschiedde zou hij niet langer kunnen

meewerken. Het Bestuur vroeg aan Heldring, die direct, was, of hij

niet beter gedaan zou hebben eerst inlichting te vragen voor hij over

„zulke teedere belangen” in ’t publiek ging spreken, doch achtte, wel

wat hoog, zich niet geroepen geruchten tegen te spreken, ook al

daagde een medebestuurder het daartoe uit. Deze laatste verzekerde

dat het hem niet in de gedachte was gekomen inlichtingen te vragen,

beweerde dat de beide afgevallen zendel. „in Indië tot de consequentie

gekomen waren van hetgeen zij hier reeds beleden hadden” en

noemde hunne abdicatie een „ongehoord schandaal” ’t welk er de

oogen voor openen kon „waartoe de opvoeding van zendel.-kweekel.

tot civilisatie-commissarissen voeren moet.”

Voorts had in Febr. de terugzending door de Mndverg. van de

voordracht voor Director
,
waarop de namen van een paar rechtzinnig

geachte pred. stonden (blz. 454), plaats gehad. „De Vereeniging”

schreef: deze „werden daardoor geschandvlek voor het oog der ge-

heele vaderl. kerk en van hunne eigene gem.” en Ds. Theesixg alsook

L. V. Ledeboer die toen, even als de vroeger genoemde v. Oordt,

bedankten waren het met dezen laatsten vrij wel eens: dat door dat

terugzenden „eene richting bepaald werd afgekeurd en de meerder-

heid die niet tolereerde in den persoon des Directors.” Er waren

dus in ’t voorjaar van ’59 ontevredenen genoeg
,

en deze kwamen te

Utrecht bijeen. „De treurige toestand”, zoo heette het, „waarin het N. Z.

Gen. steeds dieper wegzonk werd eindelijk te duidelijk ook naar buiten

openbaar om zulks op den duur in stille werkeloosheid aan te zien.

Reeds genoeg was er gewenscht, gewantrouwd, gewaarschuwd. Er

moest gehandeld worden.” Den Apr. ’59 kreeg de oprichting

der Utr. Z. Vereen, haar beslag en eer het jaar ten einde was had

ook zij al een 360 leden. Voegen wij hier bij dat begin Mei ’59 te

Amst. nog eene, nl. de Xederl. Geref. Z. Vereen, in ’t leven trad,

welke, om haar optreden te rechtvaardigen, breede uiteenzetting van

hetgeen met en in het Gen. was geschied
,
niet eens noodig achtte ’)

,

0 In ’84 was prof. Plath van meening dat wij door aan 8 Zend. Vereen, het

leven te schenken „erstaunliches geleistet’ hadden, doch Dr. Schreiber oordeelde:

men moest ook aan den zendingsboom , zou hij vrucht dragen, niet te veel takken

laten opschieten. Ons oprichten in 10 jaar van 4 Vereen, hield hij voor „cine Ver-

schwendung von Energie und Verwaltungskosten.” Ook Groen v. Pr. had in '59

niet veel op met hetgeen Dr. Warneck later, ookal met het oog op ons land,

„duodecimo genootschapjes” noemde. „Een groot lichaam met aanmerkelijke fin.

kracht” achtte Groen een vereischte. Ev. Miss. Mag. '84 S. 323, 336. Allg. Miss.

Zeitschr. '92 S. 509. Brieven v. J. A. Wor-MSER Amst. '75 II p. 243.
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waarlijk, dan was er voor hen die het Gen. lief hadden oorzaak van

bekommering te over, en het zal dezen of genen misschien bevreemden

dat er in Juli ’59 maar 118 direct., 15 oud-dir. en evenzoopeel afgev.

van Afd. ter Jaarverg. opgekomen waren. Ds. Moll Jzn. haar als

voorz. openend, achtte dat geen zijner voorgangers „zoodanige stof en

redenen” hadden gevonden tot betuiging van „schroom en opzien”

als hij „te dezer ure en in deze dagen.” Voor 13 jaar, toen het halve

eeuwfeest zou gevierd worden, was hij ook voorz. maar ofschoon zich

ook toen verscheidene br. „op verschillend standpunt deden hooren”,

evenals in koorzang en feestlied lostte zich alles op in gewenschte

harmonie. „Doch tusschen toen en thans — hoe werd de lucht be-

wolkt, het uitzigt beneveld en verdonkerd.” Een zendel. was afge-

vallen
,

Medebest. hadden zich onttrokken en tegenover het Gen.

waren in weinige mnden een drietal Vereen, opgestaan. Bleven de

nu vergaderden ook met liefde verbonden aan een Gen. „dat ook wij

eene kranke zuster noemen die wèl verpleegd maar niet verlaten

wordt zoolang er aan levensbehoud niet is te wanhopen”, men was

het niet eens over de geneesmiddelen en hier werd goedgekeurd wat

elders een misgreep geacht werd. Het gewicht dezer samenkomst

achtte hij gelegen in het uitmaken: of men zou vasthouden aan den

in 1797 gelegden grondslag „zonder daarvan te regter- of te linker-

zijde af te wijken.” Dit was juist gezien en bleek uit wat ter tafel

kwam. De Afd. Haarlem stelde voor: dat het Gen. zich verklare over

den zin waarin het thans Art. 2 van de Bep. opvat; P. J. Helwig met

nog 2 zwolsche pred.
,

wenschte: dat de verklaring voor uitgaande

zendel. zou uitgebreid en verscherpt worden
;
Leiden vroeg eene comm.

welke advies zou geven over hetgeen te doen stond om te voorkomen

dat het Gen. door ledenverlies enz. zou belemmerd worden zijn taak

voort te zetten
,

terwyl eindelijk anderen wenschten : eene oproe-

ping om tot meer deelneming op te wekken, waarbij tevens zou

worden uitgesproken op welken grondslag het Gen. is gebouwd en

van welke beginselen het nog uitgaat bij de Ev.verbreiding. We
noemden dit voorstel het laatst omdat de rapporterende comm. dit

eerst wilde behandeld zien, want, werd haar door Francken gelezen

stuk aangenomen dan zou aan het verlangen van Haarlem en Leiden

zijn voldaan. In het voorstel Hei.wig moest h. i. niet getreden, als

zijnde het door hem voorgestelde wel langer maar „om de onbe-

stemdheid van vele daarin voorkomende uitdrukkingen” niet beter,

terwijl men in hetgeen verder in de Bep, voorkwam waarborg genoeg

had voor belijdenis en wandel der zendel.
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Dat dit rapport vrij wat vóór- ea tegenspraak zou uitlokken was

te voorzien, doch dewijl de voorzitter verklaard had aan ieder die

spreken wilde slechts eenmaal 10 min. te zullen toestaan misten de

antwoorden, indien ze al gegeven werden, de scherpte van het anti-

woord, zoodat de verg. tijdig en ordelijk afliep met aanneming van het

Opwekkend woord van het Bestuur v. h. N. Z. Gen. aan de Prot. Christ. in

Nederland. In dit geschrift, bij Mndber. Sept. ’59 verzonden en afzonder-

lijk verkrijgbaar gesteld, werd het publiek gewezen op hetgeen het Gen.

deed en doet alsook op den nood waarin het verkeerde omdat in ’59

de inkomsten met ƒ 7570 verminderd waren en er een tekort was van

ƒ30500. Was er eendracht alles kon terechtkomen, doch deze liet veel

te wenschen over. De stichters van het Gen. wilden het Christendom

verbreiden zooals het (objectief) vervat is in de Boekeu des O. en In.

Test. en de 12 Art., en (subjectief) gelegen is in het geloof des

harten in den Heer J. Chr. ,Dat waren de beginselen die de stichters

bezielden en die ook de beg. bleven van het Gen.” ‘). Het Gen. had

zich bij het vasthouden daaraan goed bevonden en mannen van ver-

scheiden leerbegrip werkten samen. Wel waren er sinds jaren ook

Vereen, die zich in de ruime Ev. grondslagen van het Gen. niet vinden

konden, doch men droeg haar , zooveel in ons was” een broederlijk

hart toe
,
maar in de laatste dagen was helaas ! veel geschied wat aan

krachtsversnippering deed denken. Direct, enz. waren heengegaan

wegens den strijd op godsd. gebied en ter wille eener beschuldiging

die bezijden de waarheid was, als zon het Gen. ,eenige rigting, die

op genoemde grondslagen zich beweegt, tegenstaan of uitsluiten”, of

') TVe plaatsten deze woorden, volgend op een aanhaling nit Art. 2 en 7 A der

Bep. (Ed. tusschen aanh. teekens omdat er nit blijkt dat men in ’59 aan die art.

,

gelijk later van zekere zijde betreurd werd
,
„den cisch eener voorgeschreven belij-

denis" heeft toegekend. Zie II. 17. v. Teutem: De Jaarcerg. v. h. Z. Gen. in ’64,

Leiden ’C4 p. 14.

Ook in den nitnoodigingsbrief voor de Jaarverg. van ’61, „namens Bestunrders"

verzonden, stond te lezen: „Het Oude Xed. Z. Gen.... zal blijven staan enbloeijen,

mits het onwrikbaar vasthonde aan den grondslag
, bij zijne stichting gelegd" zie

:

Pen woord naar aanleiding van no. 10 der Der. v. d. Ulr. Z. Ver. Rott. ’61 p. 10.

Voegen we hier nog bij hoe in Juli '60 de Kweekel. v. G. kon heengaan omdat hij

te veel toegaf „aan eene zucht tot bespiegeling" waardoor het „na de ervaringen van

de laatste jaren hoogstbedenkelijk" zou zijn hem uit te zenden (E. A. '60 p. 120),

terwijl Juli '61 nog weer een ander ontslagen werd omdat hij meeningen had „waar-

mede hij geen zendel. van het Xed. Z. Gen. kon of mogt zijn" en „het doel van het

gen. zooals het in de bekende § 2 nitgedrukt is, niet voor het zijne kon erkennen"

{Een Woord enz. p. 13), dan blijkt genoegzaam dat het Bestuur vóór '64 met de

grondbeg. rekening hield.

KRUIJF, Geschied. Sed. Z. Gen. 31
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ook ora het terugtreden van 2 zendel. Toch bleef men goedsmoeds

ter oorzake van het doel; prediking van het Ev. Dat Ev. vrenschte

men niet te „verwisselen 5f met menschelijke leerbegrippen, die ver-

anderen met den dag, öf met een Christendom waarin Christus zelf

heeft opgehouden alles voor allen te zijn. Niemand zal er ons toe

bewegen om de breede Ev. grondslagen van ons Gen. te ruilen voor

knellende boeyen van menschelijke leerbegrippen, maar niemand ons

ook afdringen van het eenige fundament, dat door God zelf gelegd

is, den Heer, die alles tot zich trekken zal, die als Koning moet

heerschen tot dat enz.” Met eene opwekking om toe te treden of zoo

men reeds heenging terug te keeren, eindigde het over ’t geheel

warm gestelde stuk.

En de vrucht? Geheel bleef zij niet achter. Nadat in Juli ’CO H.

C. Voorhoeve als Dir. opgetreden en het volgend jaar aan enkele

kweekel. den reisstaf in handen was gegeven en deze door hun „ijver

en Evang. richting” een gunstigen indruk hadden gemaakt
,
werden

enkele nieuwe Afd. opgericht. Voorts bracht een lotery ruimƒ 14 000 op.

Onder hen echter die aan het min of meer scherpgekante dogma de

voorkeur gaven boven het credo der gemoedelijkheid, lokte het

hend woord nieuwe tegenspraak uit. Men leze slechts het kras art. Ons

standpunt in no. 10 van de Utr. Berigten voor ’Ol. Daarin wordt ge-

zegd hoe dit Woord vooral er toe geleid had het lidmaatschap der

Utr. Vereen, onvereenigbaar te achten met het directeurschap van

het Gen., ja men hield de uitvaardiging daarvan „in den grond

voor eene onzedelijke daad.” Dat kiezen van een Dir. dien velen onzer

als een br. lief hadden, dat wijzen op yverige en vrome zendel., die

lotsverbetering „der vrome kweekel. te Rott.” was volstrekt geen bewijs

dat de geest des Gen. ten goede veranderd was. Andermaal moest

het „harde woord” er uit: „wat is het anders, dan den eenvoudigen

zand in de oogen werpen?” Zoolang de geest des ongeloofs niet uit

het Gen. was geweken kon de schrijver van het art. begrijpen „dat

men aarzelend zijne bijdrage” gaf, maar mede besturen dat kon en

mocht niet*). Dacht men zoo aan de rechterzijde, ook ter linker

scheen bezwaar tegen meebesturen te bestaan. In Aug. ’59 verzocht

Dr. A. PiERSöN hem niet langer als direct, aan te merken. Hij mogt,

ofschoon hij gewoon lid wilde blijven, door zijne tegenwoordig-

heid „andere br. niet in moeilyken toestand brengen” Toen men

Een woord enz. van „de leden der Comm. v. Bestuur”, door den Dir. gesteld,

verscheen hier tegen bij Wyt en in '61.
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voorstelde hem uit te noodigen op zijn besluit terug te komen staak-

ten de stemmen zoodat het voorstel in Sept. weer aan de orde kwam
en — verworpen werd. Hierop verklaarden C- P. Tiele en J. P.

Muller met leedwezen dat zij „als gevolg der uitgebragte stemming”

mede ontslag namen, waarna zij, een woord van dank voor de be-

wezen diensten aangehoord hebbende, de verg. verlieten *)•

Zoo had dan de Jaarverg. van ’59 zich bezig gehouden met den

grondslag van het Gen. maar die van ’60—’G2 zouden zich bepalen

bij „muur- en bintwerk, bouw en omtuining”, m. a. w. bij Regle-

mentsherziening.

Na hetgeen we pag. 23 en 292 daaromtrent meedeelden is thans

slechts de aandacht te vestigen op hetgeen of zijdelings 5f rechtstreeks

invloed kon uitoefenen op den geest des Gen. Tot het eerste behoorde

het voorstel van Afd. Gron. en van direct, te Utr. om op de Jaarverg.

te laten stemmen niet door direct, maar door direct, welke door de Afd.

afgevaardigd waren. Elke Afd. zou stemmen uitbrengen in evenredig-

heid tot de som welke zij aan de kas afdroeg. Dit beginsel van ver-

tegenwoordiging kreeg in ’60 wel een overgroote meerderheid voor

zich, doch aangezien by de stemming reeds vele leden vertrokken

waren wilde men haar niet als afdoend aanmerken. In ’6l haalde het

echter het vereischte “/j der stemmen niet, zoodat ook voortaan het

Gen. bestuurd zou worden niet door de Afd. en Plaatsen
,
m. a. w. door

de contrib.leden maar door de direct, die op de Jaarverg. door de andere

direct.
,

zij het ook meest op voordracht der Afd.
,
gekozen werden ^).

j) E. A. ’51 p. 163; ’52 p. 21; ’58 p. 72, 256; ’59 p. 6, 18, 23, 61, 186— 189;

’61 p. 153; ’62 p. 103; ’84 p. 182. Handel. ’47 p. 56, 138; ’48 p. 16, 63—69; ’49

p. 24, 83; -52 p. 52; ’55 p. 23, 39, 47, 50; ’59 p. 3, 18, 20, 23, 33, 52, 76, 79,

97, 115. Meded. III p. 114. Mndber. ’71 p. 93. Gr. v. rRiNSTEREX, liet Ned. Z.

Gen., den Haag ’48 p. 38, 45, 49, 54, 56, 123. Brieven van Da Costa, Amst.

’72 I p. 170, 171, 313. Brieven van Wormser, Amst. ’74 I p. 101, 102. G. J.

Vos, Gr. V. Pr. en zijn tijd, Dordi'. '86 p. 230. O. G. Heldring, Leven en Ar-

beid, Leiden '81 p. 179, 215, 228. Bouwsteenen, Tijdschr. enz., Uir. '88 p. 259.

Stem. V. Wh. en Vr. '85 p. 1074. Gedenksclir. v. d. Ned. Z. Ver., Ilott. '83 p. 5,

9, 12. Toelichting der Bep. v. d. Ned. Z. Ver., Ilott. '59 p. 3, 7. Ber. Iltr. Z.

Ver., '60 no. 1; '61 no. 10. De Heidenbode, Amst. '68 p. 1. De Vereeniging

XIII p. 447, 524, 613, 685, 762. JorssE, La miss. Pran^. etc. Paris '89 I p. 289.

Levensber. v. d. Maatsch. der Ned. Lctterk.
,
Leiden '91 p. 256; '93 p. 135.

') In de Bep. Ed. '49 stonden de Afd. onder een afzonderlijk hoofd (§38), inde

uitgaaf V. '62 niet meer (Art. 44). Art. 49 gaf haar recht over de punten in den

Bcschrijv. brief schriftelijk advies in te zenden. E. A. ’84 p. 163.

31 *
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In ’61 stelde men iets voor dat strekken moest om het Gen. ,met

regt niet het Rolt. maar het Nederl. Z. Gen-" te doen heeten. Volgens

de Bep. besliste de Mndverg. behoudens enkele zaken die slechts de

Jaarverg. kon vaststellen, over alles wat met het Gen. in verband

stond en kreeg daardoor het karakter van een Hoofdbestuur zoodat

hare leden door velen als zoodanig werden beschouwd.

Alle direct., men telde er in ’61 bijna 400, behoorden op die Mnd-

verg. te verschijnen, doch als er 7 waren konden deze besluiten

nemen. Zij die opkwamen woonden meest te Rott. en aan dien

overwegenden invloed der rott. direct.
,
ongeveer 30 in getal

,
werd in

’62, op voorstel der Mndverg. zelve, in zoover een eind gemaakt dat

voortaan de ter Jaarverg. opgekomen direct. (, bestuurders” worden

zij in de herziene Bep. genoemd), een Hoofdbestuur zouden kiezen uit

18 leden bestaande. Van deze moesten er 6 buiten Rott. wonen,

terwijl de 12 welke daar hun domicilie hadden, met den Dir. en den

Thes.
,
die bovendien leden van het Hoofdbest. waren, de , Uitvoerende

Comm.” zouden uitmaken en de loopeiide zaken afdoen. Ter Jaarverg.

van ’62 werd, ofschoon Rott. nu nog overwicht hield, aldus besloten ').

Onder de 18 die in het eerste Hoofdbest . ,
’t welk begin ’63 zou op-

treden, gekozen werden noemen wij, ter kenschetsing van de richting

in welke het Gen. zich bewoog, de namen Vinke, CohenStuart, Bös-

KEN en Moll Jz. Kon deze, op zich zelf te prijzen wetsverandering,

die ook direct, buiten Rott. noopte zich op de hoogte te stellen,

slechts zijdelings invloed oefenen op den geest des Gen. er waren

ook voorstellen ingekomen die ten doel hadden zulks rechtstreeks te

doen. Zoo stelde Leiden voor om art. 2, over den grondslag, voor-

loopig niet voorgoed aan te nemen, terwijl een paar br. vraagden

of men in art. 6 de woorden niet zou uitlaten die den Heer Jezus

als Verlosser omschreven met woorden uit 1 Petr. 3: 18™. De Comm.

van rapport, was echter van oordeel dat men, volgens het in ’60 be-

paalde, de artt. over den grondslag niet in discussie mocht brengen

en wat het citaat uit I Petrus betrof, zij meende niet dat dit onmis-

baar was maar vond geen voldoenden grond om weglaten aan te be-

velen zoodat bij de herziening der Bep. in ’62 de oude grondslag

bleef. Tot op zekere hoogte had de voorz. dus vrijheid allen die de

1) E. Buss in Die Clir. Mission S. 217 brengt tegen de Zend. Vereen, de grief in

zóo aristocratisch ingericht te zijn dat het „steuerendc” publiek weinig invloed kan

uitoefenen. Ons Gen. maakte hierop „eine rühmliche Ausnahme.” Zelfs Nrdd. (Meded.

XXI p. 305) wist niet waarop dat gunstig oordeel rustte.
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Jaarverg. van ’62 hadden bijgewoond toe te wenschen: dat zij met

het oog op het verrichtte heen zouden gaan ,met vreugde in het

hart.” Tot op zekere hoogte, want in de 2'^® zitting was eene

benoeming geschied die, wat toen misschien slechts enkelen voorzien

konden'), aanleiding zou geven tot groot ongenoegen. Dr. J. C. Zaal-

berg was benoemd tot secundus van hem die ter Alg. verg. van ’63

de rede zou houden. Trad de primus op dan was het gebruik dat zijn

sec. het volgend jaar de rede hield. Alles liep geregeld af en in ’64

moest zij dus door Dr. Z. gehouden worden.

Toen deze echter in ’t begin van dat jaar openlijk voor de moderne

richting partij had gekozen stelde Bösken het Hoofdbest. voor pogingen

aan te wenden „Ds. Z. van de op zich genomen spreekbeurt te doen

afzien” en den (in ’G3) benoemden secundus, Ds. Oort, te verzoeken

op te treden.” Ook Ds. Moll had op eigen verantwoording getracht

zijn collega te bewegen die beurt af te staan aan den toen hier

toevenden Grfl. Dewijl Z. zich hiertoe niet ongenegen betoonde, mits

hij dan in ’G5 kon optreden
,

stelde Moll voor hem te verzoeken dit

jaar de beurt af te staan aan den zendel. doch aan de beslissing der

Jaarverg. over te laten of die van ’G5 vervuld zou worden door Zaal-

berg dan wel door Oort die, als sec. voor ’G4, in ’G5 primus zou zijn.

Dewijl Art. 42 der Bep. niet toeliet der Jaarverg. eene beslissing

als ixi het tweede lid van dit voorstel bedoeld werd voor te leggen,

moest het wel verworpen worden
,
een lot dat ook het voorstel Bös-

ken onderging. De uitnoodigingsbrieven voor de Jaarverg. werden

dus verzonden, meldende dat Zaalberg de rede zou houden. Van
velerlei zijden kwamen bedenkingen in. De direct, te Utr. hielden

een bijeenkomst en het groote meerendeel richtte tot het Hoofdbest.

een schrijven welks , broederlijke toon” gewaardeerd, maar waarin

toch „alleruitdrukkelijkst” verzocht werd: alles „in het werk te stellen

wat Gij kunt en moogt om br. Z. te bewegen van de uitvoering der

door hem welwillend opgenomen taak even welwillend te willen afzien.”

Dertien direct, te den Haag schreven aan het Hoofdbest.: „Tegen

het optreden van dezen Dr. Z. komen wij ouderget. ten sterkste op

en hoewel overtuigd van de moeijelijkheid waarin het Hoofdbest.

gebragt wordt, vragen wij met allen ernst dat het namens het Gen.,

dat duidelijk uitspreekt de apost. geloofsbelijd. als de zijne te erkennen.

*) pag. 5 van zijne, voorjaar ''64, gehouden preek; Zamenzwering of Heru.

verklaarde Z. dat hij reeds sedert 2 jaar met klimmende bepaaldheid naar de mod.

beginselen preekte en onderwees.
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aan Dr. Z. verzoeke van zijn optreden af te zien.” Indien Dr. Z. aan

’t verzoek niet wilde voldoen
,
dan bad men het Hoofdbest. den moed

toe het optreden te verbieden, üit Rott. kwam een brief van 33

leden en medew. leden van bet Gen., slechts een direct, was er ouder

,

die met een beroep op Art. 12 en 2 der Bep. het plicht des Best.

achtten Dr. Z. ,het spreken te beletten.” Geen wonder dat de ,Uitv.

Comm.”, van welke 4 leden ieder voor zich reeds vruchteloos beproefd

hadden Dr. Z. van de beurt af te doen zien, zich weinig van nadere

pogingen daartoe voorstelde, maar zij besloot toch het Hoofdbest.

1 Juni bijeen te roepen. Op die verg. vernam men wel hoe de Afd.

Zutphen de zaak aan de wijsheid des Best. overliet, maar tevens dat

het Vrouwen-hulpgen. te Rott. zich bij het Utr. adres aansloot.

Na levendige discussie werden de voorstellen van hen die Z. het

optreden wilden verbieden met 12 tegen 3 stemmen verworpen, dewijl

de verg. zich daartoe onbevoegd achtte. Aan de orde kwam nu een

voorstel van Fbancken om aan Z. ernstig in bedenking te geven of

hy zelf zijne richting niet in strijd moet achten met den geest en de

beginselen van het Gen. en zich niet verplicht moet voelen afstand te

doen van een spreekbeurt hem vóór 2 jaar onder geheel andere om-

standigheden opgedragen, te meer dewijl zijn optreden aan het Gen.

onberekenbare schade zou kunnen berokkenen dewijl het grootste en

ijverigste gedeelte van zijne leden die richting niet is toegedaan. Dit

voorstel met éene stem aangenomen zijnde verzochten de tegenstemmers

stemaanteekening. Ds. v. Doesbürgh legde het voorzitterschap neder

en F. R. Hugenholtz van Amst. bedankte als lid van het Hoofdbest.

Francken, wien het leed deed dat zijn voorstel slechts met eén stem

was doorgegaan en die de werking er van daardoor verlamd achtte,

wenschte het nu nog eens in stemming te brengen, vereenigd met

een 2'^®, om, ingeval Z. toch wilde optreden, de gewisselde stukken

voor de leden openbaar te maken. Hij kreeg zijn wensch niet. De

brief ging weg en het antwoord van Z. was in zoover bevredigend

dat hij zijn mandaat van redenaar neerlegde, niet omdat hij gemoeds-

bezwaren had want de mod. Ev. prediking achtte hij „bij uitnemend- ,

heid en zelfs hoven iedere andere voor de Zending geschikt”, ook niet

omdat hij toegaf aan eisch of drang, maar omdat hij niet wilde dat

het Gen. om zijn persoon schade zou lijden! Voorts kwam hij op

tegen het besluit van de 9 leden „om dergelijke kwalijk passende

gewetensvragen tot eenen ambtsbr. cn medebest.” te richten
,

en

deelde mede zich aan zijne eer verplicht te rekenen deze briefwisse-

ling reeds terstond openbaar te maken. Ds. Dort, de ten vorigen
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jare benoemde secundus, die bericht kreeg dat hij nu had op te treden,

toonde zich bereid en — de zaak was uit.

Enkelen meenden dat zij het niet mocht zijn. De verhouding tus-

schen de voorstanders van het Gen. en die van de nieuwe Vereeni-

gingen was er niet beter op geworden. Wel erkenden deze laatste

dat er vooral op Oelebes ook ,vrome zendel.” werkzaam waren, en

Voorhoeve een „goede Director” was, maar men vroeg toch of de keus

wel op dezen zou gevallen zijn zoo men niet gehoopt had de kracht

der oppositie te breken. Men hield diens positie op den duur voor

onhoudbaar en vroeg of wat hij sprak waarlijk uit naam en in den

geest des Gen. werd gesproken en of zijn onderwijs niet door invloeden

van ongeloovige medebest. geneutraliseerd werd? Dat de geest der

medebest. toch niet „als door een tooverslng omgekeerd” was daar-

voor meende men bewijs te hebben, vooral in de rede in ’Gl door

Dr. T. Modderman Az. gehouden *). Deze had daarin den Zone Gods

voorgesteld als „een zedelijk rein, verheven, ideaal mensch”, en het

Christendom als „eene vrucht van eigen inzigt, als de volmaakt —
de algemeen — menschelijke godsd.” Niet ééne stem had er zich in

het openbaar tegen verheven, integendeel, namens de Verg. had de

voorz. er dank voor gezegd en ook zij werd bij de uitgevers van het

Gen. gedrukt.

Nu hadden de „leden der Comm. van Best.” wel beproefd 23 Oct.

’61 in een brochure dit en veel meer nog wat in het reeds aange-

haalde No. 10 der Utr. Ber. geschreven stond te weerleggen, en o. a.

opgemerkt dat de uitgaaf der feestrede geheel buiten het Bestuur

omging, maar hoe weinig met deze opheldering, althans in later

dagen
,
gerekend werd kan men opmaken uit een art. van J. L. Zegers

in ’85 *) die er nog weet bij te verhalen dat Dr. M. door den voorz.

om de uitgaaf „verzocht” was.

Ook aan Dr. E. Ladrillard die in ’62 dezelfde taak vervulde, had het

Orgaan der Ned. Z. Vereen.., Sept. ’62, ergernis genomen en verklaard

bezwaar te hebben tegen de „groote omtrekken van het Ev.” ’twelk,

volgens dezen, de zendel. den heiden te verkondigen had *). Zij waren

Dc sprekers maakten van die gelegenheid wel eens gebruik om nieuwe denk-

beelden in gang te brengen, v. Koetsveld verhaalt in zijn „Gedachtenis van 60 jarüje

Eo. dienst, (Haag ’90 p. lOj hoe hij ter Alg. verg. van ’56, „voor het eerst openlijk

nitsprak” dat de Christ. kerk niet op een boek gebouwd is enz.

*) Tegen dit art., in De Stem. v. W. en Vr. ’8.5 p. 1068 kwam L. C. Sch. tot

Peursem op in het Wag. TVeekbl. 28 Oet. '85. Verg. Kerk. Cour. '85 No. 45.

*) Zie p. 1 5 van de in '62 te Rott.
,
alweder bij de „Drukkers van het Gen.”, versehenen

rede over II Thess. 3 : 13ö. Dit bijvoegsel kon tot misverstand aanleiding geven.
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der red. ,te klein” zij wilde ,raet nog iets anders, iets meer” tot

den heiden komen. Al verklaarde het Orgaan ook dat niet alle Best.

van het Gen. zóó vrijzinnig waren, ja er onder hen gevonden werden

die men als br. in Christus hartelijk lief had, dit belette niet ook in

de rede van Laurillard bewijs te zien dat het Gen. was: , de vermenging

van twee geesten”, een die belydt en een die ontkent of niet belijdt.

Waar de geesten zóo uiteenliepen is het denkbaar dat er onder

de orthodoxen in ’G4 gevonden werden die begrepen dat het in

het Gen. tot eene beslissing moest komen. In de zaak Zaalberg

was het Hoofdbest. in nagenoeg 2 gelyke helften verdeeld geweest,

het lid dat het schrijven van den brief had voorgesteld verklaarde

daarover berouw te gevoelen ') en daar het toch geschied was

had de minderheid dit zeer hoog opgenomen. Aan die spanning

moest, meenden zij, een einde komen en dus eene verklaring der

Jaarverg. uitgelokt. Tii. H. Nahdijs, direct, van het Gen. en pred. te

Biezelinge, eerste onderteekenaar van het genoemde rott. adres,

zond het voorstel in
: , De Jaarverg. van ’6I verklaart zich te houden

aan art. 2 der Alg. Bep. en alzoo J. Chr. te belijden niet alleen als

den volmaakten mensch, maar ook als den Zoon van God in den

eigenlijken zin des woords.” M. Cohen Stuart die reeds in ’62 in eene

zendingsrede te Zeist den nadruk had gelegd op het geloof in den

Christus der II. Schrift en bij het ontbreken daarvan zendingsijver

onmogelijk achtte*), had ter verg. van 1 Juni het voorstel ingediend

:

aan Ds. Z. op grond van Art. 12, het houden der rede te ontzeggen.

Wel had hij dit staande die verg. weer ingetrokken doch nu gaf het

voorstel Nahuijs hem aanleiding het navolgende in te dienen: „De

Jaarverg. van ’64 verklaart in overeenstemming met de grondbeg.

des Gen. Jezus te belijden als den Christus, Gods eengeboren Zoon,

door wien alleen zondaren kunnen zalig worden.”

Het Hoofdbest. besloot deze voorstellen bij de Jaarverg. te brengen,

niet om ze ter behandeling aan te bevelen maar om aanleiding te

geven dat zij zich zou uitspreken over deze vraag: „Wenscht de

Jaarverg. de grondbeg. nader te omschrijven en te verklaren ten

1) Ter J arvevg. liet Francken in de Acten opnemen dat zijn voorstel „niet

goed is geweest en eene afwijking, onder den indruk der omstandigheden, van een

altijd anders door mij voorgestaan beginsel.” Dit was: dat het Gen. niet bij zijne

leden die, het Regl. kennende, verklaren te willen medewerken, navraag mag doen

of zij het daarmee wel cens zijn. Hij achtte dit „een treden op het gebied van des

anderen geweten.” E. A. ’64 p. 191.

Zie p. 19 zijner in ’C2 te Amst. verschenen Zendingsrede over I Cor. 9:16.
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einde daardoor eene meer bepaalde belijdenis als grondslag te ver-

krijgen en die tegenover mogelijke ontrouw van leden en best. te

handhaven”, of ,wil de Jaarverg. ieder in het bijzonder vrijlaten in

de beoordeeling of hij
,
met oog op de bestaande bep. kan en wil

medewerken, waarbij in het midden gelaten blijft of die bep. in een

volgend jaar of later blijken zullen wijziging te behoeven” ‘).

Beschouwt men met Moll c.s. dit voorstel als „den geest en de

bedoeling” van de beide iugediende voorstellen moetende uitdrukken

dan staat er, zooals zij terecht opmerkten, te veel in. Wel hadden

N. en C. S. aangegeven wat zij wenschten dat de Jaarverg. aangaande

Jezus belijden zou, maar dat zij dit „als grondslag” voor eene be-

lijdenis wilden doen dienen hadden zij niet gezegd, en evenmin ge-

sproken van „handhaven” tegen ontrouw. We doen dus hest, met

v. Teutem, aan te nemen dat het Hoofdbest. hier „andere voorstellen

of gedachten” ter tafel bracht dan die overeenkomstig de twee ge-

noemde voorstellen geformuleerd waren, en moge men zulks ook

betreuren
,
het recht er toe mag aan het Hoofdbest. niet ontzegd wor-

den en evenmin ontkend dat „het groote punt van verschil” nu aan

de orde zou komen.

’tls natuurlijk dat niet minder dan 133 dir.
,

oud-dir. en leden den

19'^®“ Juli ’64 te Rott. waren opgekomen. Dr. L. Pkoes die deze 67®‘®

bijeenkomst leiden zou mocht dan ook in zijne, zich nogal tot alge-

meenheden bepalende openingsrede terecht zeggen: „er bestaat voor

ons behoefte aan helderheid van hoofd en kalmte van gemoed.”

Onder de 10 leden door den voorz. benoemd om de verg. omtrent de

voorstellen in te lichten, we vinden er C. Stüakt, Doedes en Hoog

bij, waren sommigen van oordeel dat het niet noodzakelijk was door

de Jaarverg. te laten uitmaken of de arbeid des Gen. moest worden

voortgezet „met uitsluiting van andersdenkenden of met opneming

van ieder die zich geroepen voelde om naar de bestaande Bep. mede

te werken.” Anderen vonden goed dat de beg. eens besproken werden

en zouden zij gaarne zien dat het Gen. in zijne vaan schreef: „wie

niet tegen ons is die is voor ons”, zij vreesden dat er dan scheiding

zou komen. Zoo men eenige verklaring wilde uitlokken moest het er

*) Dit laatste toevoegsel zag op een te laat ingediend voorstel van den Bosch

’t welk inhield : om uit Art. 2 der Bep. waarin als doel des Gen. wordt opgegeven:

„het ware en werkdadige Christendom
,

zooals hel in de Boeken van O, en N. Test.

is vervat en in de 12 Art. der Alfj. Chr. (jelooJ'slel. is uilr/edrukt zonder bijvoeging van

menschelijkc leei begrippen te verbreiden”, de door ons gecursiveerde woorden te laten

wegvallen. E. A. ’C4 p. 108.
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eeae zijn die niet tot scheuring maar veeleer tot samenwerking leiden

kon. Anderen echter weiischten scheiding, want bij elk punt kwam
een verschil aan ’t licht dat tot botsing aanleiding gaf en de werking

van het Hoofdbest. verlamde. Voorgoed moest uitgemaakt in welke

richting het Gen. zich voortaan bewegen zou dan kon ieder zijns

weegs gaan. Ten slotte was de Comm. ,vrij eenstemmig” van oordeel

dat het niet geraden zou zijn de vergadering voor te stellen ten

opzichte dezer zaak over te gaan tot de orde van den dag. Wat de

voorstellen Nahuijs en C. Stüakt aanging, „ofschoon ze niet waren

ingediend om tot allerlei geloofsonderzoek by de leden aanleiding te

geven” zij zouden echter onvoldoende blijken om het Gen. tegen on-

trouw te wapenen, dewijl ze slechts op een onderdeel van den grond-

slag des Gen. zagen en te algemeen gesteld waren om niet een breede

deur te zijn ter toelating van de meest uiteenloopende richtingen.

Minder eenstemmig dacht de Comm. over de beide vragen van het

Hoofdbest. Tot geen prijs, meende haar meerderheid, mocht de eerste

bevestigend beantwoord worden. De bestaande vrijheid werd dan

ingekrompen en het Gen. ontrouw aan zijn verleden ’t welk zich

steeds door groote vrijzinnigheid had gekenmerkt. Dat moest zoo

blijven opdat de richtingen elkaar konden aanvullen, en wanneer

deze voorbijgaande spanning geweken en de verschillen gesleten

waren, zou het Gen. sterk zijn. Ook moest bedacht: volmaakte een-

heid was hier niet te vinden zoodat gebrekkige samenwerking altijd

de voorkeur verdiende boven uitsluiting van andersdenkenden. Voorts

zouden zij die nadere omschryving begeerden het toch weldra weer

oneens worden. In plaats dus van op te zoeken waarin men van

elkaar verschilde was het beter zich bewust te worden van eene

hoogere eenheid van beginsel en doel
,
waarin allen die een hart voor

de zending hadden samenstemden, nl. optrekken tegen de materia-

listische richting, die alle zending tegenstond.

Wat de tweede vraag betrof, een deel der Comm., al wilde zij de

vrijheid die er in uitgesproken werd ook niet ontnemen waar ze feitelijk

bestond, zag er toch groot bezwaar in haar opzettelijk te geven. De

tegenwoordige toestand zou er niet alleen door gewettigd worden

maar wegens de onbestemdheid der uitdrukkingen zou veler onzeker-

heid er door vermeerderen. Voorts zou, meenden anderen, het uit-

roepen dier vrijheid in dezen scherpen vorm, opgevat worden als eene

keus des Gen. ten gunste der eene en dus ter afkeuring der andere

richting. Het Gen. zou er door afdwalen van zijn verheven standpunt

en zich mengen in den kerkel. partijstrijd.
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Slotsom was dat de Comm. der verg. aanried : of bevestigend

te antwoorden op de tweede vraag van het Hoofdbest. öf dit besluit

te nemen: ,De verg., inziende het overwegend bezwaar om een der

ingediende voorstellen als het hare over te nemen en eene verklaring

af te leggen welke noch eenheid bevorderen, noch misverstand voor-

komen zou, vestigt de aandacht op art. 6 der Alg. Bep. Zij doet dit,

overtuigd dat iu dit art., in verband met art. 2, bepaaldelijk is aan-

gewezen, welke de gemeenschappelijke grond van zamenwerking voor

de leden en begunstigers des gen. is, opdat elk zich daarvan volkomen

bewust zij."

Bij de beraadslaging ter Jaarverg. was het vooral dit 2^*® voorstel

dat tot beschouwingen aanleiding gaf. De oorspronkelijke voorstellers

en anderen met hen, drongen er met nadruk op aan „dat de Jaarverg.

overeenkomstig de behoefte des tegenwoordigen tijds rond en duide-

lijk zal uitspreken wat het Gen. met het oog op Art. 2 der Bep. is,

wil en belijdt, opdat” zoo lezen wij verder iu de gedrukte notulen,

„uit het Gen. en zijn bestuur verwijderd worde en blijve, wat zich

daarmee niet vereenigen laat.” Wanneer N. en C. S. werkelijk ook

de door ons gecursiveerde woorden gesproken hebben zijn zij verder

gegaan dan voorheen.

We achten het, zonder den actuarius te verdenken, echter niet

waarschijnlijk dat zij zich dus uitgelaten hebben. Immers N. ver-

zekerde in ’81 (Wag. Weekbl. No. 452): „Wij orthod. wenschten

nu niets anders als dat de Jaarverg. van ’Gl zich zou uitspreken: de

artt. 2 en 6 gelden ook nog voor onzen tijd.” C. Stuart schreef mede

na die Jaarverg. in de brochure Moll ’) dat „van de zijde der voor-

stellers volstrekt niet beoogd werd iemands persoonlijke vrijheid te

beperken”, en van het 2*^® voorstel der Comm. sprekend zegt hij:

„’t wenscht geen modern uit te sluiten door dwang, of een geloofs-

onderzoek in te stellen om hem uit te werpen
,
maar wel de bevoegd-

heid om een beroep te doen op ieders waarheidszin en geweten.” Het

gaf volgens hem de vrijheid, dat men kon zeggen tot een der direct.

:

„Ziehier de grondbeg. van ons Gen. uitgedrukt. Bij de door ü voor-

gestane gevoelens, komt het ons voor dat gij niet opregtelijk met

deze bep. U kunt vereenigen. Intusschen, gij zelf moet het weten.

Laat dus Uw eigen (?) geweten beslissen.”

9 Zoowel V. Tectem als het AVag. AA^eekbl. van 28 Dec. ’78 verzekeren dat C.

Stuart de brochure schreef waarvan hij de 3de Moll de 1ste onderteekenaar was.
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Wat andere br. op de Jaarverg. gezegd hebben weten we niet,

maar de , oorspronkelijke voorstellers” schijnen geen plan gehad te

hebben om, als de Jaarverg. verklaard had: Art. 2 en 6 gelden nog,

iemand uit te werpen. In het Bijschrift enz. door Moll wordt op

pag. 15 wel van ,handhaven” gesproken, maar dit kan zien op de

uitgezondenen. Maar gesteld men hadde het ook op de zenders willen

toepassen ') dan zou zulks nog altijd aan direct, gestaan hebben, en

zoo Art. 2 en G door da begeerde verklaring ookal een „inquisito-

riaal karakter” (Kerk. Cour. ’81 No. 39) erlangd hadden
,
voor de inqui-

sitie zelve behoefde men waarlijk niet bang te zijn, en het „uitsluiten”

van velen „aan wie men bij hunne bijzondere rigting op geestelijk

gebied, geen liefde voor Christus en hartelijke belangstelling in het lot

der heidenwereld ontzeggen kon” zou zoo’n vaart niet genomen hebben.

De leden der Jaarverg. die bang waren voor ’t uitsluiten van vrien-

den der zending vonden de begeerde verklaring dan ook „onnoodig.”

Artt. 2 en G stonden er immers en drukten volkomen uit wat het

Gen, is, wil en in zijn leden eischt. Zeker, wanneer niemand in strijd

handelt of geacht wordt te handelen met zekere bep. van een gen.

zal het wel geen lid in de gedachte komen de verklaring uit te lok-

ken: die art. zijn nog bindend Maar hoe was toen de stand van

zaken? De eerste voorsteller N. teekent hem jaren later: (Wag.

Weekbl. ’81 No. 452), aldus: De modernen hadden vóór ’64 op onze

vraag: „hoe kunt gij met uwe overtuiging lid van het Gen. blijven?”

telkens geantwoord: „Wij beschouwen de art. 2 en G niet als ons

bindend, zij hebben voor ons slechts hist. waarde; wij laten ze staan

uit piëteit jegens onze vaderen die in deze woorden hun geloof uit-

drukten, maar leefden ze in onzen tijd, even als wij zouden denken.”

Of nu de modernen uit dien tijd, zoo stout in het annexeeren waren

als hier beweerd wordt, laten we daar, doch dewijl velen toen die

art. naar de rommelkamer verwezen hadden kan men toch moeilijk

de verklaring: die art. zijn nog bindend, onnoodig noemen. Reeds in

’48 achtte de Jaarvergadering en 11 jaar later het Hooldbestuur

het wenschelijk er op te wijzen welke toen nog de heg. des Gen.

‘) In het Ned. Z. Tijdschr. ’Ü2 p. 59 beweerde Nrdr. zulks nog en vindt het

blijkbaar inconsequent dat men (de mannen van het „Reveil”) van het Gen. iets

vorderde waartoe men meende in de Kerk niet „te mogen besluiten.” Ons dunkt

dat de vergelijking hier misplaatst is, deels omdat do orthod. dier dagen op ker-

kelijk gebied niets te zeggen hadden, deels ook omdat men in eene kerk feitclijk kan

toelaten wat bij de wordende gemeenten in de heidenwereld hoogst nadeelig kan

zijn en waarvoor de mogelijkheid reeds van meet aan moet worden afgesneden.
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waren, docli tliaus, 5 jaar later, terwijl de barometerwijzer aldoor

naar slecht weer, ja naar stoma liep, achtte men het onnoodig eene

verklaring af te leggen welke velen gerust zou gesteld hehhen!

Ware men nu maar bij dit „onnoodig” blijven staan, wie weet hoe

velen uit liefde voor het Gen. daarin berust zouden hebben. Men
ging echter verder en sprak van „gevaarlijk.” Door zulk een verkla-

ring, heette het, zou men velen van zich verwijderen en van het

werk der zending, waarvoor ook zij een hart hadden, uitsluiten, en

daarom moest aan ieders geweten overgelaten blijven „öf en hoe hü

zich bij de grondartt. des Gen. kan nederleggen.” We kunnen ons

voorstellen dat D. Cilvntepie de la Saussaye dit punt „uitdagend”

vond, en al zien wij er, als hij, ook geen goedkeuren van of uitlok-

ken tot terzijdestelling van de grondbeg. des Gen. in, zij die ge-

eischt hadden: verklaar ze nog van kracht, moesten zich, en dat

wel zeer onzacht op den voet voelen treden toen zij als antwoord

kregen iets waar niemand om gevraagd had: we zullen er ieder over

laten denken zooals het hem zal goeddunken.

Ter verg. werd dit wel ingezien en C. Ribbius wilde dat men zou

overgaan tot de orde van den dag. Van de 105 stemhebbenden waren

er maar 27 voor, de overigen waren van oordeel: de zaak moest en

zou nu nitgemaakt worden. D. Pijzel zocht nog kwetsend uitmaken

te voorkomen door het voorstel: „De Jaarverg. overtuigd zijnde dat

de geest en de beg. van het Gen. genoegzaam zyn uitgedrukt in de

bestaande bep. wil ieder in het bijzonder vrij laten of hij, met het

oog op die bep., kan en wil medewerken.” De rechterzijde kon hiervan

de eerste, de linker de andere helft in haar geest achten, maar in

zijn geheel was het voor beiden verwerpelijk gelijk bleek uit het feit

dat er bij 46 stemmen vóór, 54 tegen waren. Zoo zou dan de quaestie

geheel ten voor- of ten nadeele van een der uiterste partijen beslist

moeten worden. Toen het op stemmen aankwam bleken 63 leden

er vóór te verklaren „dat ieder in het bijzonder worde vrijgelaten in

de beoordeeliug of hij
,
met het oog op de bestaande bep.

,
met ons

kan en wil medewerken.”

Niet minder dan 35 leden hadden tegengestemd en D. Cu. de la

Saussaye verklaarde terstond dat hij zich niet meer in het Gen. kon

vinden en buiten aanmerking wenschte te blijven voor lid van het

Hoofdbest., waartoe hy was voorgedragen '). C. Stuart bedankte in

b Later bedankte bij ook als direct, en lid en gaf in cenc brochure: Waarom ik

het N. Z. Gen. heb verlaten (Rott. ’C4) aan zijne gem. verantwoording van den gc-

danen stap.
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diezelfde zitting als lid van het Hoofdbest. en in eene volgende legden

de direct. Bösken
,

Jorissen
,

J. C. Verhoeff, Hogerzeil, Kamp en

Ittman Jr. die waardigheid neder terwijl Voorhoeve verklaarde tegen

Aug. ’65 de betrekking van Director neêr te leggen ‘). Dr. Zaalberg

richtte zich thans tot de verg. met de verklaring, dat indien zijn per-

soon of richting de reden voor veler bedanken mocht zijn hij wel als

direct, wilde wjjken, doch toen , onderscheidene” br. zich ten dezen in

ontkennenden zin uitlieten deed hij het niet.. Zijn tijd als direct, was

echter om, maar hjj was tot herbenoeming voorgedragen^). Toen dus

aan den avond van 21 Juli de benoeming van direct, aan de orde

kwam had de linkerzijde, die reeds het hoofdpunt in haar geest be-

slist zag, een blijk van gematigheid kunnen geven doorDr. Z., wiens

benoeming ,o.a. ook door een der haagsche br. als nadeelig voor de

Afd. ’s Hage wordt beschouwd” niet te herkiezen. „Met het oog op

dien br.” werd besloten de keuze van direct, bij blinde stemming te

doen plaats hebben en de uitkomst bewees dat Z. 34 van de G1 stem-

men had. Natuurlijk werd deze herbenoeming door de rechterzijde

als een commentaar gebruikt om er hare exegese: „de groote lib.

fractie” heeft zich bij de mod. partij aangesloten, door te bevestigen.

Of men daartoe recht had valt echter te betwijfelen, want nemen we

in aanmerking dat Z. slechts eene meerderheid van 3 stemmen kreeg

en eenige leden der rechterzijde toen reeds hun afscheid genomen

hadden, dan volgt hieruit dat, waren deze laatste gebleven, de uit-

slag anders zou geweest zijn. Dat Z. „althans voor ditmaal” de eer

der herbenoeming afwees strekt hem maar betrekkelijk tot eer, want

waren de belangen van het Gen. bij hem nummer eén geweest dan

had hij, gelijk v. Teutem terecht opmerkt, „het niet tot eene benoe-

*) Op dit beslait kwam de Dir. 5 Aiig. ’64 in zoover tenig dat hij zijne betrek-

king reeds 1 Nov. ’64 neerlei. In de bestaande omstandigheden achtte hij haar „voor

zich onhoudbaar” want reeds bij den aanvang der Jaarverg. , had deze goedgevonden

eene comm. te benoemen welke een onderzoek zou instellen naar staat en toestand

van het Zend.huis, welke, naar het oordeel van Ds. Boümax, zeer veel te wcnschen

zou overlatcn ook wat de leiding van den Dir. betrof. Voorhoeve die dus zijn pen-

sioen van het Gen., waarop hij Aug. ’65 recht had, opofferde ondervond hierdoor in

’8.5, toen hij emeritaat als pred. moest vragen, nadeel, dewijl zijn 4jr dienst bij het

Gen. werden afgetrokken. liet Gen. kende hem toen f 160 per jaar toe. E. A. ’64

p. 118, 203; ’85 p. 184. Moll, .Taarverg. p. 14.

De „Comm. van voordracht tot direct.” had zijn naam eerst niet op de lijst

geplaatst omdat hij niet door de Afd. den Haag maar door een direct, uit den Bosch

ter herkiezing was voorgesteld. Men nam echter aan dat het eerste op in Art. 11 der

Bep. met na gelijk kon worden gelijk gesteld, zoodat men voor Z, en ook nog voor

anderen, niet gebonden was aan de aanbeveling der Afd. £. A. ’C4 p. 171, 190.
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ming laten komen.” Hij had het dan ook daarna, gelijk deze er hij-

voegt, ,met heel wat minder lof van den voorz. kunnen doen.” Dat

deze tot iemand die met zoo luttele meerderheid herkozen was, zeide

,de verg. verneemt met leedwezen Uw besluit” was voor de aanzien-

lijke minderheid al niet vleiend, maar daar nog, zooals gemeld wordt,

aan toe te voegen „wij hopen dat eerlang kalmer dagen zullen komen

waarin Uw openlijk optreden als direct, met vreugde zal worden

begroet” dat moest ergeren. De , luide toejuiching” waarmee die toe-

spraak zou zijn begroet, laten wij dan ook, gedachtig aan het zeggen

van den eersten Napoleon: 10 menschen die roepen maken meer leven

dan 1000 die zwijgen, voor wat ze zijn en hoe geruizig ze ook ge-

weest mogen zijn, ze golden slechts een op dat oogenblik tacteloos

voorzitter die geen mandaat had ontvangen zich dus uit te laten.

De beginsel-quaestie was nu beslist en na nog allerlei behandeld

te hebben nam „niemand meer iets aan de vergad. hebbende” Fkan-

CKEN het woord, dankte den voorz. voor „de voortreffelijke wijze”

waarop hij de werkzaamheden geleid had en hoopte dat allen

„die zich verheugd hebben, dat het vrijheidsbeginsel de overhand be-

hield boven het voorstel van hen die verandering wenschten” met

te meer ijver enz. voor de zaak van het Gen. zouden arbeiden. De
voorz. betuigde nu hoe wat geschied was ook hem „met weemoed

vervulde” en uitte den wensch dat het door den hemelschen Vader

ten goede mocht geleid worden, opdat uit de scheiding die gekomen

9 Waarin de „verandering” bestond die de rechterzijde begeerde, hebben we
maar niet kunnen uitvinden en toen nog in ’81 Dr. C. P. IIofst. de Groot ver-

zekerde dat de Jaarverg. van ’C4 besloten had „aan de bestaande bep. geen nieuwe

toe te voegen, waardoor zij die mede wilden werken zouden worden uitgesloten”,

noodigde Nahuijs hem uit „eeue enkele nieuwe hep. te noemen door hem of zijne

geestverwanten toen voorgesteld.” Het antwoord bleef uit. De red. van de Kerk. Cour.

stelde wel H. de Gr. in ’t gelijk en N. in ’t ongelijk, doch gaf ook niet waar het

op aan kwam. Bij dezen komt wat N. c. s. in '64 voorstelden neer op „iets nieuws”

en dit bestaat in het willen uitlokken der verklaring: Art. 2 en 6 zijn nog bindend.

Aangenomen ook dat die artt. daardoor „een inquisitoriaal karakter” zouden gekregen

hebben dan gaat het nog niet aan en dat wel met nadruk te beweren : dat de rechter-

zijde de Bep. wilde „veranderen.” Van Tedtexi begaat de fout het voor te stellen

(p. 21) alsof zij iets in de Bep. wilde doen, „opnemen”, doch Sciieffer en IIoe-

VERS erkennen, in hunne Joel. der broek. Moll c. s. dat de partij dezer heeren, of-

schoon zij „zekere wezenlijke beperkingen ingevoerd wilde hebben”, toch „geen let-

terlijke veranderingen” heeft voorgesteld, (p. 15). Prancken, sprekende over hen die

„verandering wenschten” had er dus wel bij mogen voegen : in het gebruik of in de

toepassing der bestaande Bep. Wag. Weekbl. '81 No. 449 , 452. Kerk. Cour.

'81 No. 39.
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is een zegen moge geboren worden die tot blijdschap stemt” ‘). Met

gezang en gebed werd de J aar verg. gesloten.

In het rott. Museum, waaraan het Gen. zijn collectie in bruikleen

gaf, vindt men onder No. 805 een beeldje „nadou roukeli” genaamd.

De Savoenees die tegen den een of ander iets heeft snijdt een poppetje

dat den ongelukkige moet voorstellen, draagt het bij zich en haalt

het van tijd tot tijd voor den dag om zich te herinneren dat hij met

dezen nog eene rekening te vereffenen heeft. Dat daar bij zoo’n wild

volk, zoo al geen spoedige toch een bloedige wraak op volgt kan men
zich voorstellen. Als wij beweren wilden dat zü die in ’G4 van het

Gen. uitgingen of dien exodus hebben toegejuicht het op den onder-

gang van het oude Gen. hebben toegelegd, dan zouden wy, al werd

het wel eens van tegenovergestelde zijde beweerd, groot onrecht doen

aan velen die betuigden met diepe smart te zijn heengegaan of van

wie zulks, zooals bij Moll, op aandoenlyke wijs uit hun dagboek bleek.

Toch neemt dit niet weg dat, al ging achter de misvormde trekken

het welgelijkend portret ook niet geheel schuil, de beeldtenis in die

dagen van het Gen. ontworpen wel iets van eene karikatuur had.

Zoo lezen wij in De Jaarverg. door den zooeven genoemden Moll c.s.

uitgegeven (p. 27): ,Van nu aan is alle ongeloof, dat zich christ.

geloof noemt of waant, ten volle geregtigd om in het Gen. zijn in-

vloed te doen gelden”, en in het Naschrift er op: dat het zelfmislei-

ding is te meenen ,dat het Gen. ook nu nog niet is losgemaakt van

zijn hist. basis.” In de Berigten v. h. Utr. Gen. wordt als een

schrikbaar teeken des tijds gewezen op «de inneming van deze oude

eerbiedwaardige stichting der vaderen door den geest die steeds ont-

kent hetgeen des Christens hoop is in leven en sterven.” In het

Orgaan v. d. Ned. Z. Vereen, werd verklaard dat het Gen., na vroeger

«feitelijk” van zijne beginselen te zijn afgeweken, in ’G4 „in beginsel

en praktijk de partij der mod. gekozen” heeft ^). Voegen we hieraan

>) E. A. ’C3 p. 2; ’f.4 p. 43, 45, 46, 60, 69, 71 , 72, 77, 79, 83, 92, 107, 191 ,

203, 204, 213. Handel. ’43 p. 38; ’59 p. 32 , 36; ’CO p. 4 , 11 , 97, 103, 124; ’61 p. 15;

'62 p. 1 1 , 59, 63, 80, 106; ’77 p. 130. Bcr. Utr. Z. Ver. ’61 no. 10 p. 3. Orgaan

N. Z. Ver. Sopt. ’61 p. 6. J. Moll c.s., De Jaarverg. v. h. Ncd. Z. Gen. Uott. ’64 p. 1 5,

22, 23. II. N. V. Teltem, De jaarverg. enz. p. 10, 22. Kerk. Cour. ’85 no. 45.

2) In eene circul. van de Amst. Vereen, tot bev. der zend. zaak, stond uit Art. 2

der Bep. (ed. ’49) aangehaald : dat het Gen. „zich wil beschouwd hebben als een

alg. Christ. Gen.” In de Ileidenhode Fcbr. ’C6 legt J. Esser op die woorden den na-

druk en zegt: het Gen. gelooft er niet aan, maar wil beschouwd worden alsof het zulks

deed — om van ons eerlijk volk geld te krijgen. Jammer dat in ’62 een voorstel om
die woorden in is te veranderen , niet aangenomen werd. Handel. ’62 p. 60.
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nog toe dat voor sommige Christel, bladen van die dagen het ge-

vallen besluit mede het stramien werd waarop dergelijke figuren ge-

borduurd werden, dan zal men zich zeker niet verwonderen dat er

weerspraak kwam. Van Teutem verzette zich tegen de beschuldiging:

dat de lib. fractie op de Jaarverg. „de party der mod.” gekozen zou

hebben. Van de zijde dezer laatsten traden W. Scheffer en W. Koevers

in ’t krijt om de brochure Moll nader toe te lichten, en gaven zij aan

deze ook den lof ,in bezadigde termen gesteld” en
,
behoudens de

verzwijging van hetgeen door de mod. ter verdediging van hun Chris-

tendom in ’t midden gebracht was, ,wat de feiten betreft bist. ge-

trouw” te zijn, toch wezen zij op eéue uitzondering hierop
,
en, dat er

in de Bep. des Gen. , niets veranderd” geen enkel art. voor , een doode

letter verklaard” was. Ook de gewezen voorz. der Jaarverg. schreef

een Brief aan de Afd. Friesland, waarin hij verklaarde dat in grond-

slag, doel, of samenstelling van ’t Gen. niets was veranderd. Dit

was ook zoo. De letter der Bep. bleef wat zij was, doch over bedoe-

ling en zin van die letter liet men ieder oordeelen gelijk het hem
goeddocht. Ja ook dan zelfs zou van een ,losgemaakt zyn” van de

bist. basis niet mogen gesproken worden als men bewyzen kon, wat

o. i. mogelijk was, dat sommige handelingen des Gen. niet op die

basis pasten.

Maar als dit zoo is, en strikt genomen is het zoo, waarom zijn

dan na de Jaarverg. van ’64 een 50 achtbare mannen
,

onder

welke we nog afzonderlijk willen noemen J. L. Dermout die ruim

60 en Dr. P. H. Hugenholtz die ruim 40 jaar had meegewerkt,

uitgetreden ^) ? Om niets? of, gelijk in den Brief aan de Afd.

Friesland zijdelings (p. 11) wordt te kennen gegeven, door , opge-

wondenheid van het oogenblik en voorliefde voor eigen mee-

ning”? We zouden daarop niet gaarne bevestigend antwoorden en

hoe moeilijk het ook zij over den strijd dier dagen een juist oordeel

te vellen, toch achten wij veler uittreden best verklaarbaar. Sinds

jaren hadden de orthodoxen bedenkingen tegen den geest die zich

in ’t Gen. openbaarde, en had zulks in ’59 tot de oprichting van

verschillende Zend.vereen, hunnerzijds aanleiding gegeven, velen ble-

ven nog aan dat oude Gen. met zijn breeden, goeden grondslag en

9 Een breede lijst van uitgetredenen vindt men in de brocb. Moll 2deEd. p. 27

aan welke later nog andere namen konden worden toegevoegd. Alleen in den Haag
zou het Gen. in ’G4 niet minder dan 345 leden enz. verloren hebben. Zie over

IICGEKIIOLTZ, Mndber. ’71 p. 93, 100.

KRCiJF, Geschied. Ned. Z. Gen. 32
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zijn rijke geschiedenis gehecht. Sedert ’58 echter kwam de mod, rich-

ting met kracht op, deed haar invloed ook daar gelden en vond

onder de aanhangers der „groote liberale fractie”, die toen ook nog

geen juist oordeel over de nieuwe richting vellen konden, vrij wat

sympathie. Onder die omstandigheden achtte men het noodig te weten

waar het Gen. heen wilde en — men lokte een crisis uit. De lib.

fractie tusschen 2 partijen geplaatst moest nu kiezen en, ofschoon

velen die tot haar gerekend werden den grondslag des Gen. niet

wilden prijs geven en zonder eenig bezwaar hadden kunnen verklaren:

Art. 2 en 6 zijn nog geldig, zij vreesden dat de rechterzijde dan op

dezen en genen zou gewezen hebben met de vraag: behooren deze

wel bij ons, kunnen zij wel blijven? Van nature van al wat maar op

inquisitie geleek afkeerig kwam het ook haar best voor de oude Bep.

te laten staan doch ieder zelf te laten uitmaken of hij kon mee-

werken. Of een Gen., van wat aard ook, wel zijn waardigheid hand-

haaft zoo het er tegen opziet zijn standpunt te handhaven, laten we

nu maar in ’t midden, maar aan de rechterzijde moest eene oplossing

der quaestie, waarbij zq niets, de tegenpartij zoo goed als alles kreeg,

zeer teleurstellen. ,Dit is juist onze grief”, zoo liet zij zich hooren,

,dat men de artt. en statuten onveranderd latende, toch handelt alsof

zjj niet bestonden en toelaat wat blijkbaar daarmede strijdt. Men
behoudt hun vorm, terwijl men hun geest en inhoud geweld aandoet.

Men bindt zich aan de letter maar heeft zich losgemaakt van haar

bedoeling en zin.” Of, wil men een paar later gebruikte beelden

,

„men heeft de vlag niet ingehaald doch verklaard dat de kleuren van

die vlag niet meer behoefden geëerbiedigd te worden”; men „heeft het

huis afgebroken maar den gevel voorzigtigheidshalve laten staan.” In

deze casus-positie was o. i. iets overdrevens. Men liet het toch aan

ieders geweten over uit te maken wat al dan niet met die van kracht

blijvende art en statuten in strijd was, en had slechts verklaard : dat

ieder voor zich moest uitmaken welke kleuren de vlag vertoonde

opdat ieder de kleur welke hij zag zou eerbiedigen. Wat nu het laatste

beeld betreft, men had niets afgebroken maar uit den gevel slechts

een uithangbord gestoken met het opschrift: ieder make zelf uit of

hij hier al dan niet te huis behoort. Dit alles neemt echter niet weg

dat de rechterzijde van oordeel kon zijn: het hek is van den dam,

en „alle ongeloof dat zich christ. geloof noemt of waant, kan zich”,

zoo zetten wij de op blz 496 vermelde uitspraak om, „ten volle ge-

rechtigd achten om in het Gen. zijn invloed te doen gelden.” Zeker,

om nog even bij de op blz. 496 vermelde uitspraken te blijven, „in
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praktijk” had het Genootschap ,de partij der modernen” gekozen en

aan zijn ,hist. basis” lag het nog maar vast door den draad waarmede

ieders geweten het er aan binden wilde, maar geheel los er van was

het daarom niet, en ,in beginsel” had het nog niet de partij der

modernen, die liefst geen bep. of slechts zeer vage wilden, gekozen.

Nemen wij verder in aanmerking dat ter Jaarverg. van ’G4 de per-

sonen scherp tegenover elkander stonden, dat de stemming in zake

den Dir. en Zaalberg alsmede de woorden den laatsten toegesproken

niet als olie maar als water op de verhitte raderen der machine ge-

werkt hebben, ja beschouwd werden als: adding insult to injury,

dan kunnen we ons, waar genoeg gelegenheid bestond om elders

zijne talenten en zijn geld op woeker te zetten, voorstellen dat velen

zich verplicht achtten uit te treden. En toch ....

Toen Chalmers een jaar of 4 na de bekende Schotsche disruptie

Oxford bezocht en zich daar alles had laten aanwijzen, zei hij tot den

hem geleidenden geestelijke: „gij hebt de beste machinerie van de

wereld maar gij weet haar niet te gebruiken.” Waarlijk, de machinerie

van het Gen. was uitnemend en in ’64 werd er geen rad, hoe klein

ook, uitgenomen of ingezet, doch men keurde het af dat ieder die wilde

maar toegelaten werd met haar te werken, zelfs, zoo meende men,

er een verkeerd gebruik van te maken. Zij die beweerden met haar

overeenkomstig hare bestemming te kunnen arbeiden, gingen echter

heen en lieten hun tegenpartij meester in de machinekamer. Be-

scheiden veroorloven wij ons de vraag: heeft de rechterzyde in ’64

wel met beleid gehandeld, we zeggen nog niet door een crisis uit te

lokken of zich te laten drijven om haar uit te lokken, maar door,

toen deze te haren nadeele uitliep, zoo goed als eenparig heen te

gaan? Stond de zaak, waar de machinerie, m. a. w. de statuten het-

zelfde gebleven waren, zóó hopeloos dat het tot dit uiterste komen

moést’)? Sommigen van de rechterzijde meenden van neen. Vinke

') Volgens Dr. A. Rctgers v. d. Loeff, redenaar in ’59, zouden zij die toen

van een Gen. welks grondslag niet veranderd was afscheid namen, zich ten toon

gesteld hebben „bf als ligtvaardig te voren bf als wispelturig thans.” Na ”59 was er

echter nog vrij wat gebeurd om te toonen hoe weinig men met dien grondslag

rekende. Modderman onderstelde dat zij die toen reeds ('61) „hun w'oord van trouw

aan ons Gen. terug namen dit niet zouden gedaan hebben „indien zij de verlossende

en zaligende kracht van het Ev. meer aan hunne eigene (?) harten hadden ervaren.”

Terecht liet J. L. Zegers (Stem. v. W. en Vr. '85 p. 1095) op de aanhaling dier

woorden volgen: „Om die reden althans zijn er wel anderen te beklagen.” Groen
V. Pk. was weinig tevreden over hetgeen in '64 geschied was. In zijn Confessioneel

32 *
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gaf zijn plaats in ’t Hoofdbest. niet op, evenmin de zoo werkzame

D. Wachter; B. J, Adruni bleef direct, ook Hasebroek liet zijn naam

op die lijst en trad in ’69 zelfs als redenaar op — maar overigens

bad de exodus beteekenis genoeg dat, naar bet uiterlijke oordeelend,

met het oog op ’64 zonder veel overdrijving van het Gen. geschreven

kon worden: sedert „staat het buiten het orthodoxe deel der christ.

gem., men kent het nauwelijks meer, heeft er geen aanraking meer

mede en verwacht te eenigen tijde de doodstijding.”

De vrienden des Gen., wetend dat er nog duizenden waren bij wie

het nog niet in het album der vergetelheid was opgenomen, bleven

echter hun best doen de rouwklagers van de straten te weren. In

een rondschrijven dato 1 Aug. ’64 gaf de „Uitv. Comm.” aan Best.

en Zendel. kennis van hetgeen er geschied was, en was zij niet ge-

lukkig toen zij daarin de uitdrukking bezigde
,
waartegen u. l. Saüssate

in zijn brochure opkwam, dat alle „weldenkenden”, we noemen door-

gaans hen die het met ons eens zjjn zoo, met smart het uittreden

van zoovele geachte mannen vernemen zouden, zij sprak tevens het

voornemen uit „met kracht en ijver, maar ook met groote bezadigd-

heid” de belangen des Gen. te zullen voorstaan. In gelijken geest liet

zich ook het Hoofdbest. uit in een schrijven 12 Oct. gericht aan:

„Allen die tot het Gen. behooren” en het gaf o. a. de verzekering

met „kloeken moed” de onzekere toekomst tegen te gaan. Die moed

werd echter op zware proef gesteld.

De Dir. Voorhoeve, die eerst verklaard had Aug. ’65 z^jn post te

zullen neerleggen, had gemeld reeds 1 Nov. ’GI ontslag te wenschen.

Na hem een brief van dankbetuiging geschreven te hebben droeg

men de leiding van het nu, ter bezuiniging, in tweeën geplitste Zend.-

huis voorloopig aan Nrdb. op. Vier kweekel. hadden naar aanleiding

of liefi lemen fair zag liij in flc wijze waarop het recht van het Gen. op zijn beginsel

door de reehterzijde vei'dedigd was, eene daad van „stelselmatige slapheid”, waarbij

het ethisch beginsel in volle werking trad. Het Bijschrift hij dc toelichting door

Moll c. s., geeft daarop p. 14 antwoord. In dc Stemmen v. Wh. en Vr. '85 p. 758

wordt meegedeeld hoe d. l. Sacssaye in '76 zou verklaard hebben: dat dc redenen

die hem tot uittreden noopten niet behoefden te gelden voor jongeren die de Jaar-

verg. van '64 niet hadden bijgewoond. Omtrent v. Oosterzeb werd in de Kerk. Cour.

V. 7 Juni '84 ondersteld, dat hij, nog in leven zijnde, niet zou gedaan hebben wat

hij in '64 „onder gansch andere omstandigheden en invloeden deed.” Op tcrugkeer

van uitgetredenen schijnt men niet te hebben kunnen wijzen, althans in '84 klaagt

de „Comm. van Uitvoering” dat „van de verzoeningsgedachten die misschien in hun

hart zijn, weinig of niets naar buiten wordt bespeurd. E. A. '84 p. 185.
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der gevallen beslissing ontslag gevraagd *), eén asp. kweekel. trok

zich, bang gemaakt voor den ,modern ongeloovigen geest”, vóór het

admissie ex. terug, nog 2 namen om andere redenen ontslag, eén

werd bij Ds. de Roode geplaatst en zoo liep de op 1 Nov. ’64 be-

gonnen cursus met slechts 4 leerl. af.

Ook met enkele zendel. kreeg men moeite. Schaafsma b.v. zou zich

in de Heraut op ,onhebbelijke wijze” over het Gen. uitgelaten hebben

terwijl V. d. Liefde en Ulfers in hetzelfde blad hunne belijdenis lieten

opnemen. Natuurlijk werd hierover ernstige afkeuring te kennen

gegeven.

Waren er andere zendel. die, als Donselaar, den band met het Gen.

wel zouden willen breken maar er tegen opzagen
,
of die met Grfl.

en Tendeloo zich zeer gemakkelijk in het gebeurde schikten
,
Wiersma

drukte daarover zóo zijn ,genoegen” uit dat ook hij terecht gewezen

werd, denkelijk wel in den geest van hetgeen in ’t Verslag over ’65

te lezen stond: dat, al lieten Best. ook ieder zijn vrijheid zij niet

geacht wilden zijn, in iets aan de Bep. te kort te doen.

Van dit laatste den indruk te geven, scheen zich de Jaarverg. van

’65 ten taak gesteld te hebben.

Het voorstel den Bosch om in den grondslag des Gen. eenige wijzi-

ging te brengen, kwam toen ter tafel. Wel had een oud-dir. uit die

Afd.
,
na de beslissing van ’64 gezegd dat het ,waarschijnlijk” niet

meer zou worden ingebracht en uit dat vermoeden had de rechterzijde

munt geslagen om te bewijzen dat de mod. partij in ’64 alles had

gekregen wat zij wenschte. Toch bleek deze partij althans in ’t Zuiden

niet voldaan, want in de Bep. stonden nog altijd Art. 2 en 6 en deze

waren voor velen zoo al niet ,een steen des aanstoots” dan toch ,een

doode letter.” Ingezien werd, en zoo dit laatste werkelijk aldus wezen

mocht, terecht, dat zulks niet strookte met de waardigheid des Gen.

,

want doode art. passen evenmin in een van kracht zijnd Regl. als

dood hout in een levenden boom. De Afd. den Bosch wenschte dus,

om alle misverstand te doen ophouden
,

het algemeen christelijke van

het Gen. te doen uitkomen en gelijk men bij de oprichting des Gen.

Bep. had gemaakt naar de behoeften van dien tijd, ze nu ook in te

richten naar de h. i. ,onmiskenbare” behoeften van onzen tijd. Zij

diende dus eene nieuwe red. voor Artt. 1 , 2 en 6 in
,

die
,
werd zij

1) Van deze werden Ukger, Bremek en 'Woelders door de Utr. Vereen, tot

het proefjaar toegelaten.
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aangenomen, het Gen. in waarheid zou openstellen voor allen, „die

hoe ook onderscheiden in denkwijze, één zich gevoelen in beginsel,

de liefde tot God en den naaste!”

De Afd. Ainst. had echter voorgesteld geen verandering te maken

in die art., ook omdat deze „aan het besluit der vorige Jaarverg.

eene beteekenis zou geven die niet anders dan nadeelig voor het Gen.

zijn kan.” In te gaan op het preadvies door Francken namens het

Hoofdbest. op het bossche voorstel ingediend achten we onnoodig,

de conclusie luidde : artt. 1 ,
2 en 6 te laten zooals zij waren. Zonder

discussie werd met 100 tegen 7 stemmen dus besloten.

Dat dit besluit werd uitgespeeld tegen hen die hadden beweerd dat

het Gen. in ’64 zijn grondslag verlaten had, verwondere ons niet,

maar dat ook aan de naïeve uitnoodiging (Kerk. Cour. 23 Dec. ’65)

door M. E. V. D. Meülen gedaan: komt terug want „de reden van

Uw heengaan is vervallen”, niemand gehoor gaf, bevreemde ons

evenmin. Wat Hogerzeil en Nahuijs, daarop geantwoord hebben,

leest men in de Mrt. en Apr. nummers ’66 van het Orgaan^), en al

kunnen wij het den eersten niet toegeven dat art. 2 en 6 tot „eene

doode letter” geworden en „volkomen geneutraliseerd” waren, enden

tweeden niet dat ze tot „eene wassen neus, een ledigen vorm” ge-

maakt waren, van terugkeeren kon alleen sprake geweest zijn als de

Jaarverg. van ’65 het openlijk hadde uitgesproken : Art. 2 en 6 gelden

nog, of zoo zulks onnoodig ware geoordeeld, men dan ten minste

het besluit hadde teruggenomen: ieder moet met het oog op die art.

zelf maar uitmaken of hij wil meewerken of niet. Dit is in ’65 niet

besloten en omdat zulks niet geschied is konden velen der 100 voor-

stemniende leden, wetende dat zij zelve hunne verhouding tot het

Gen. mochten bepalen, vrij gemakkelijk om des vredes wil zeggen:

laat die steenen maar liggen, want ik behoef er me niet aan te

stooten ^). Of het verwerpen der voorstellen uit den Bosch daarom

geen beteekenis heeft? Ons dunkt van wel. Men kon er uit zien hoe

de direct, des Gen. die, naar beweerd werd, consequent zouden ge-

handeld hebben zoo zij de wijziging aangenomen hadden, er niet aan

wilden, om, na feitelük met de mod. te zijn meegegaan zulks ook

1) Het antwoord van den eersten, ’t welk de Kerk. Cour. weigerde op te nemen,

verscheen mede in de Stemmen v. Wh. en Vr. van '66 p. 85.

*) Tegen het beweren: het Gen. heeft zijn grondslag verlaten, werd later nog

geprotesteerd in het Versl. v. h. Gen. '66 p. 35; Mndber. '67 No. 1; Gel. en Vrijh.

'67 p. 110, terwijl op dit alles Hogerzeii, het antwoord niet schuldig bleef in het

Orgaan Mrt. '67 of in de Stemmen '67 p. 263 enz. v.
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principieel te doen, m, a. w. : liet Gen. dat altijd, zij het ook maar

tot op zekere hoogte, gelijkdenkenden had willen vereenigen, wei-

gerde dit te maken tot een bond van gelijkgezinden voor wie het

dogmatische geene of slechts betrekkelijke waarde had. Het Gen. deed

daar, gedachtig aan het: heter ten halve gekeerd enz., wijs aan en

eerde bovendien zijn historie door zich thans niet aan te sluiten

bij eenige in de gem. bestaande richting, ja er nog, zij het ook te

elfder ure, tegen te waken dat ee'ne partij in zijn midden, in casu de

moderne, ten volle de overhand kreeg. Terecht was dan ook iu het

preadvies opgemerkt: „Een zend. gen. hetwelk uit zyne bep. de ver-

melding verwerpt van het geloof des harten in Jezus, ja Hem zelfs

niet langer noemt als Verlosser, geeft het specifiek karakter der

christ. zending op, als die in de erkentenis wortelt, dat Jezus de

Verlosser en aan Zijn naam de verspreiding der ware godsd. ver-

bonden is. Zonder dit heeft de christ. zending geen reden van

bestaan, en kan zich oplossen in de pogingen tot algemeene be-

schaving.”

Behalve dit en meer nog, werd den leden der Jaarverg. ook her-

innerd: „Broeders! de staat onzer fin. is dreigend; er moet verbete-

ring komen, of wij gaan te gronde.”

Wilde men hieruit opmaken dat hetgeen sedert jaren, vooral in

’59 en ’64 tegen het Gen. was gezegd en gedaan voor de kas groot

nadeel had opgeleverd men zou zich vergissen, ’t Spreekt van zelf,

door de concurrentie „niet altijd op loyale wijze gedreven”, heette

in ’65, werd zij er niet beter op en de zoo noodige vermeerdering

der inkomsten werd er beslist door gekeerd, maar den ongunstigen

fin. toestand des Gen. alleen aan die troebelen te wijten zou niet

juist zijn *). Men kan zich hiervan overtuigen door een blik op de

volgende tabel.

*) liet besluit van ’64 scheen hier en daar gunstig gewerkt te hebben, althans

vermeerdering van leden in ’64 uit de buurt van Meppel wordt daaraan toege-

schreven. De Vereen. „Licht, Liefde, Leven” te den Haag gaf in ’65 kennis f 1000
te zullen schenken, en zou dit jaarlijks doen „zoolang het Gen. getrouw blijft aan
zijn tegenwoordigen geest.” Dat die vermeerderde sympathie zich inzonderheid van
mod. zijde, lang in synergie heeft omgezet mag betwijfeld zoo men rekening houdt
met het verwijt (waarin wij enkele woorden onderstreepten) ’t welk de Red, der

Kerk. Cour. (’85 no. 8) tot de mod. lichtte: „dat juist zij aan wie in ’64 eene zoo

cjroote concessie werd gedaan, het Gen. zoo weinig hebben gesteund.” E. A. ’64

p. 248; ’65 p. 23.5. Stemmen v. Wh. en Vr. '67 p. 268.
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Jaar

[
Plaatsen

vanwaar

1
men

geld

ontving.

Contrib.

Collecten

en

bijdragen

V. Ilulpgen.

Giften

en

legaten.

Renten

en

huren.

Geheele

ontvangst.

Geheele

uitgaaf.

Saldo.

’47 404 39019 12373 12992 64383 82448 18065 nad.

’54 651 52398 26045 11329 89773 74295 15478voord.

’58 624 46973 25285 11 193 83451 113987 30536 nad.

’62 674 54342 35848 4589 95036 104319 9283 nad.

’64 714 5234P) 23331 3895 83110 100998 17 888 nad.

’65 734 49842^) 36277 3071 90096 79875 10 221 voord.

Uit deze tabel blykt, om slechts op enkele cijfers te letten, dat

het Gen. in het aantal plaatsen die geld zonden van ’47—’58 vooruit-

ging met 220, van ’58—’62 met 50 en van ’62—’65 met 60 plaatsen.

In diezelfde tijdperken ging men in contrih. enz. eerst vooruit met

7954 en ƒ 7369 doch in ’t laatste terug met ƒ 4500. De catastrophe

van ’64 kwam het Gen. te staan op f 1450 alleen aan contrib.
,

dat

is op '/22 deel van de geheele contrib. De giften gingen in al die

tijdperken vooruit met 12912, 10563 en ƒ 429.

De renten van het vaste fonds waren doorgaande afgenomen ja in

’65 leverden zij ƒ 9921 minder op dan in ’47. De reden hiervoor is dat

de „Cornm. van fin.” telkens genoodzaakt was geweest de fondsen,

gelijk het heet ,aan te spreken” en wel om de sedert ’47 bijna chro-

nisch geworden tekorten, slechts zevenmaal was er in die 18 jaren een

overschot, te dekken. Wil men tekorten beschouwen als gevolg, om
het eens huishoudelijk uit te drukken, van het niet zetten van de

tering naar de nering, men loopt gevaar menige Vereen, onrecht aan

doen. We kunnen ze echter ook aanmerken als: het ongunstig ver-

1) Tot ’61 liep het boekjaar van 1 Juni — tot 31 Mei. Later vas het gelijk het

burgerlijk jaar. In deze tabel, gelijk overal, zijn de centen beneden de 50 verwaar-

loosd, die er boven gaan werden voor een gld gerekend.

De ƒ 14C2 uit de Mineh. en Java zijn hier niet bij.

3) De f 1243 uit het buitenland niet meegerekend.
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schil tusschen niet te vermyden uitgaven en onvoldoende inkomsten,

en dit was hier het geval. ,Ons Gen.”, zoo werd in ’65 terecht opge-

merkt, ,heeft zijne verplichtingen te vervullen aan de verschillende

zendingen, aan de zendel., aan het zend.huis, aan pensioenen (ruim

5000), aan de kostschool, en hoeveel ware hier nog bij te voegen?”

Al werd niet verzwegen dat men misschien „te onbezorgd” gebruik

gemaakt had van het opgelegde kapitaal
,
men moest trachten de nog

overige effecten, ter waarde van 25 mille, te ontzien, door uitgaven

en inkomsten te doen kloppen. Bezuiniging werd nu het parool.

Reeds in Oct. ’64 had het Hoofdbest. daarover ernstig beraadslaagd.

De Javazending opheffen? Slechts enkelen waren er voor. DeMineh.

?

Ook dit kon moeilijk al zou men der Conf. daar, vragen of zij niet

enkele gem. voor overdracht rijp achtte. Met de Amb. zending stond

het evenwel anders. De kweekschool van Roskott zou
,
dit was reeds

besloten, met ’G5 opgeheven worden, terwijl ook de 80 scholen aldaar

aan het Gouv. zouden overgaan. Dit gaf ruim ƒ 8000 profijt en dewijl

men aan de Reg. kennis zou geven van het sluiten van een nieuw

contract voor die zending af te zien
,
zou allengs de Amb. missie

,
die

in ’C4 nog ruim ƒ 13000 kostte, van het budget zoo goed als ver-

dwijnen. De school te Bonthain die ook bijna ƒ 1900 kostte, zou men

aan het Gouv. overdoen, doch men kwam er van zelf af. Ook op het

Zend.huis had men eenige duizenden gld. trachten te winnen en zoo

kon reeds in ’G4 op een 20 mille bezuiniging gewezen worden. Aange-

zien deze zich niet terstond in haar geheel zou laten gevoelen ja be-

trekkelijk gering was, verhief de „Fin. comm.”, die over ’G5 een

tekort vreesde van 30 mille, op nieuw haar stem. „ De thesaurier moet

geld, geen beloften op de toekomst hebben.” Zeven leden werden nu

benoemd om „principieel” te onderzoeken hoe uit den „benarden toe-

stand” te geraken. Van haar rapp. gaf het Hoofdbesk ter Jaarverg.

van ’G5 verslag, waaruit bleek hoe het, nadat allerlei de revue had

gepasseerd, van oordeel was: dat er niet verder dan „tot schade voor

de zending” kon bezuinigd worden. Het eenige wat restte was dus

de deelneming te doen vermeerderen. Allerlei, zoowel de overkomst

van een zendel. uit Java als persoonlijk bezoek door direct, werd

daartoe aanbevolen, terwijl men ook trachten zou de private fondsen

van de Afd.
,
voor zoover daaraan geen bepaalde bestemming was ge-

geven, in de hoofdkas te doen vloeien.

Zonder, gelijk een lid het uitdrukte, het Gen. te begraven meende

men nu gedaan te hebben wat voorshands op den weg lag, en ten

einde tot meer deelneming op te wekken gaf men bij Mndber. Nov.
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’66 eene Bylage waardoor ieder op de hoogte kon komen van hetgeen

verricht was en geschieden moest. Waarlijk, men werd erg zuinig

want pas genoemd nummer mocht met de Bijlage niet meer dan één

vel druks heslaan.

Niet meer dan één vel druks. Om verschillende reden zou het ons

aangenaam geweest zyn indien hetgeen over de twisten in ’t Gen.

moest verhaald worden nog minder bladz. had kunnen beslaan. Dat

voorrecht viel ons niet ten deel, want zou de beknoptheid aan de

volledigheid geen afbreuk doen, dan moest min of meer uitvoerig

verhaald hoe ook het Gen. den invloed onderging van de beweging

op theol. gebied welke door het Reveil ter eener, door de mod. rich-

ting ter anderer zijde te voorschijn was geroepen.

De gevolgen waren voor het Gen. zeer noodlottig. Stond het voor-

heen bij de zendingsvrienden zoo goed als alleen of althans bovenaan

op de lijst, sedert ’59 gaan, als het op een greep in de beurs aankomt,

allerlei nummers van minder klassieken aard bij duizenden in den

lande voor. Van ’64- 73 waren de inkomsten gemiddeld slechtsƒ 81 424

per jaar, van 73—77 daalden ze tot ƒ 80667, en al bleef het Gen. dan

ook wat het was, het kon daar geen rust bij hebben. , Verovering heeft

mij gemaakt wat ik ben
,
en alleen door verovering kan ik my staande

houden” zou Napoleon T eens gezegd hebben, maar een Zend. gen.

is immers ook een veroveraar, steeds er op uit zijn operatieveld zoo

binnen- als buitenlands te vergrooten? Waar dit niet geschiedt

of geschieden kan komt stilstand die van achteruitgang slechts in

naam verschilt. Wanneer dus ter verg. van 11 Dec. ’84 door eene

Comm. gesproken werd van ,het fatale jaar 1864” dan was dat geen

overdrijving. In plaats van gehoor te kunnen geven aan dat „kom

over en help ons” ’t welk uit die Oost-Ind. toestanden onafgebroken

door de ziel sneed, moest men alle krachten inspannen om te blijven

wat en waar men was
,
en wel verre van alleen den nood der heiden-

wereld den Christenen op het hart te kunnen binden moest men al-

door wijzen op — den nood van het Gen. zelf.

We moeten daar nog bij in rekening brengen dat door al die

twisten de eénheid op zendingsgebied
,
welke onder een klein volk

als het onze niet dan tot schade voor de uitbreiding van het Godsrijk

verloren kan gaan, verbroken werd, zoodat van een krachtig optreden

,

o. a. tegen het steeds veldwinnend Mohammedanisme, geen sprake kon

zyn. Wanneer we nu ten slotte niet vergeten dat door al dat gedeel

en getwist het publiek meer spoorbijster dan wegwijs dreigde te wor-



507

den omtrent de ware belangen der zending, dat de geloofsmacht

welke achter eene zending staan moet er door verzwakt werd, dat

de bede uit ons paternoster ,Uw Koningrgk kome” bij velen scheen

omgezet in ,Onze Zendingsvereen. bloeie”, wat allicht tot misplaatst

ijveren ja tot verdachtmaken aanleiding geeft, ons dunkt dan is er,

met het oog op de partijen welke zich vooral in ’64 met elkaar ge-

meten hebben, wel oorzaak om aan het einde van dit hoofdstuk de

bilderdijkiaansche verzuchting te slaken: ,hoe treurig dat wij men-

schen vaak met den voet vertreden wat we met de hand hebben

gezaaid” *)!

1) E. A. ’64 p. 51 , 138, 163, 212, 219, 226, 229, 238, 241 , 243, 254. '65

p. 19, 33, 34, 47—49, 55, 56, 65, 102, II6, 119, 122, 125, 126, 130, 147—154,

219, 243; ’70 p. 18; ’84 p. 182. Verslag ’65 p. 5, 8; ’OO p. 34. Mndber. ’64 p. 109,

131; Orgaan Ned. Z. V. Sept. ’64 p. 2; ’66 p. 107, 124; Ber. Utr. Z. V. ’64 no. 9

p. 2; Wag. Weekbl. '81 no. 452. Stemmen enz. '85 p. 755; Moll c. s. Bijschrift bij

de Noodz. Toel., Rott. '64 p. 7, 16. Sciieffer en Koevers, De Noodz. Toel. toe-

gelicht, den Haag, '64 p. 6, 15. Levensber. v. d. Maatsch. der Ned. Letterk,

,

Leiden '93 p. 135.



DEKDE AEDEELIXG.

DE ZENDING OP JAVA D.

HOOFDSTCJK XVIII.

Inleiding.

Geen eiland is er in den Ind. Archipel welks geschied, een opvaren

van den stroom des tijds toelaat als Java, maar toch brengt het

omdolen in vermoedelijke tijdsopgaven zulk eene onzekerheid teweeg

dat zijn geschied, pas vertrouwbaar wordt omstreeks het nndden

der 15^® eeuw.

Van waar de wilde of half beschaafde Maleiers gekomen zijn die,

in een niet te bepalen verleden, Java bevolkt hebben kan nog niet

aangegeven worden, doch ze schijnen op een lagen trap van ontwik-

keling gestaan te hebben. Onder den invloed van het handeldrijven

zijn die stammen ook door andere aziatische volken bezocht, en kort

na het begin onzer tijdrek, hebben talrijke scharen Hindu’s uit Vóór-

Indië, Java als overstroomd. Deze schijnen aan de volksmassa die er

woonde en zich voornamelijk met gierst (Sanskrits = Jawa) voedde

den naam Javanen gegeven te hebben. Het eil. is verdeeld in 2 vrij

scherp van aldaar gescheiden gedeelten. Oost- en West-Java, welker

grenslijn ten oosten v. Kediri over de vulkanen Merapi en Merbaboe

kan getrokken worden.

1) We houden dit opschrift niet voor grootspraak al werd met het oog op het

klein getal Christ. eens voorgesteld liever te spreken over „de Zend. in de res.

Kediri” enz. Al ware dat cijfer nog kleiner het blijft toch Zend. op Java. Mndber.

’83 p. 130. Ook in de namen „Javazending of missie” zien wij
, trots de opmerking van

B. lIuET, niets wat tot „misverstand” kan aanleiding geven. Niemann, Bijdragen p. 9.
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De bewoners van het westel, deel heeten Soendaneezen, terwijl zij

die ten oosten wonen, ofschoon door huwelijk met de Madureesclie

bevolking vermengd, als de eigenlijke Javanen beschouwd worden.

Of de eerste Hindu-kolonisten Brahmanen dan wel Boudhisten geweest

zijn is nog onopgelost, maar vrij algemeen wordt aangenomen dat het

Boudhisme ’t welk op Midden Java in de tegenwoordige res. Kadoe

zijn hoofdzetel schijnt gehad te hebben, ook op West-Java veel in-

gang vond, terwijl het Brahmanisme op Oost-Java heerschend werd.

Of voorts de eerste Brahmanen op Java tot de sekte der Visch-

noeieten behoord hebben is alweer niet met zekerheid te bepalen,

maar aangenomen mag worden dat in de laatste periode van Java’s

onafhankelijkheid, een eenigszins verzacht Siwaïsme, ’t welk aan het

Boudhisme niet vijandig bleek, op Oost-Java de heerschende godsd. was.

Nadat verschillende Hindu-ryken elkaar op Java hadden opgevolgd

werd op Oost-Java omstreeks 1300 Madjapahit, (res. Soerabaia)
,
de zetel

van een krachtig ryk. Of zijn heerschappij niet slechts door het op

West-Java gelegen rijk Padjadjaran maar zelfs in den geheelen Archi-

pel erkend werd laten wy in ’t midden, doch wel kan verzekerd dat

de bloeitijd van dit Oost-Jav. rijk niet lang heeft geduurd en, wegens

omvang en godsd. twisten
,
ook niet duren kon. De tijd naderde dat

het Hindu- pantheon plaats moest maken voor de vereering van eénen

God. De Arabieren die reeds tegen het einde der 12*^® eeuw vruchte-

loos getracht hadden op West-Java invloed te erlangen, beproefden

dit later op Oost-Java met gunstiger gevolg. Zekere Matjlana Ibrahim

(t 1412) zocht in 1391 den vorst van Madjapahit tot den Islam te

bekeeren en, mislukte dit ook, Mohammeds volgelingen gaven hun

plannen niet op. Nadat zy op beide deelen van Java aan invloed

gewonnen hadden stond zekere Raden Patah regent van BintarS of

Demak, (res. Semarang), tegen zijn vorst op en nam in 1478 Madja-

pahit in. Het groote Hindu-rijk werd nu allengs vernietigd, op zijn

puinhoopen verrees een Islamitiesch rijk en daarmede nam een nieuw

tijdperk in Java’s geschied, een aanvang.

Op onzen weg ligt het niet de pogingen te beschrijven welke door

verschillende Moham. rijken zijn aangewend om de vorsten die nog

aan de Hindu-leer getrouw bleven, ten onder te brengen. Zoowel op

West- als op Oost-Java moesten deze allengs het onderspit delven of

de wijk nemen vooral naar de gebergten aan de Zuidkust waar zij

voor het moh. fanatisme grootendeels veilig waren.

In het algemeen kan men zeggen: Java werd een moham. staat,

wat volstrekt niet zeggen wil dat daar alles toegaat naar het hart
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van den echten Moslim. Neen, de Islam kon er slechts eenige

beteekenisvolle uitbreiding verkrijgen op voorwaarde dat hy binnen

zyn gebied plaats liet voor nagenoeg even groote verscheidenheid als

vóór zijn binnendringen bestond. Waar dan ook nog in onze dagen

de een van oordeel is dat de Islam diepe wortels sloeg in bet hart

van den Javaan, meent de ander dat zijn geest slechts een palimpsest is

waar een latere band overheen heeft geschreven
,
en al scbynt het nieuwe

schrift ook geheel het perkament te beslaan hier en daar ontdekt men
gedurig sporen van een uit de heilige oudheid afkomstig schrift ’t welk

zijn gezag nog geenszins heeft ingeboet. Zoo men den volksgodsd.

die op Java ontstaan is uit de ondereenmenging van den oorspron-

kelyken natuurdienst met de later ingekomeue ind. en arab. wijsheid

en dwaasheid, met een afzonderlijken naam wil aanduiden zou die

van Javanisme, door Harthoorn in der tijd voorgeslagen (Meded.

IV p. 103) ,
wellicht aanbeveling verdienen. Dat de Javaan uit kracht

van dien volksgodsd. meer ontvankelijk voor het Christendom zou

zijn dan wanneer de Islam zyn geweten beheerschte, wordt vry alge-

meen aangenomen (Meded. VIII p. 114).

De Portugeezen die reeds in de 15*^® eeuw de havens op Java’s

noordkust begonnen aan te doen hebben daarvan echter
,
hoeveel y ver

zy ook voor de uitbreiding van de R. Kath. kerk bezaten, weinig

ontdekt. Dewijl zy vooral handel met de Mol. op het oog hadden be-

proefden zij zelfs niet zich op Java te vestigen en ze werden er ook

niet toe aangemoedigd door de ontvangst welke hun daar ten deel viel.

Dit laatste was aanvankelijk mede het lot van de Nederlanders die

23 Juni 1596 onder Corn. de Houtman voor ’t eerst op Java (Bantam)

verschenen, doch hadden de Portugeezen door ,hun trots, hunne

aanmatiging, hunne hebzucht en hun fanatisme”, de inboorlingen

van zich vervreemd, ,de eenvoudigheid, eerlijkheid en verdraagzaam-

heid, althans van het meerendeel der Nederlanders staken daarbij

gunstig af, en deden hen meer en meer gunst vinden in de oogen

der inl. vorsten en handelaars” ’).

Verschillende compagniën werden hier voor den handel opgericht,

doch daar deze eene vijandige mededinging tegen elkaar volhielden,

werden zij in 1602 tot eéne , Algemeen geoctroyeerde Oost-Indische

Compagnie” vereenigd. De oprichting van dit lichaam
,
in Indië onder

den naam van ,Jan Compagnie” bekend, beroemd en helaas! ook

1) Vetk, Java enz , Haarl. ’78, II p. 283.
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berucht geworden, kan beschouwd worden als de oorsprong van de

vestiging van het Ned. gezag in den Ind. Archipel.

Dat de mannen der Kerk onze macht in Indië dienstbaar wenschten

te maken aan de bekeering der inl. is boven allen twijfel verheven

en dat de Comp. zulks mede beoogen moest, volgt, al staat er in

’t Octrooi niets van te lezen, uit den aard der zaak. De Staat toch

legde
,
behoudens haar toezicht op de te vervullen taak

,
aan de Comp.

op in Indië alles te doen wat de Staat zou hebben moeten doen,

hadde hij zelf in Indië de Souvereiniteit op zich genomen. Het over-

brengen van den Christelijken- en wel bepaald van den Gereformeerden

godsd. zou de Staat als een deel zijner werkzaamheden beschouwd

hebben en door overdracht der Souvereiniteit was dat deel der staats-

bemoeiing dus mede op de Comp. overgegaan. Deze heeft zich dan

ook niet aan die taak onttrokken en als zij naar het oordeel der Kerk

te weinig deed, achtte deze zich ten volle gerechtigd den Hoog Mo-

genden te verzoeken de Comp. tot plichtsbetrachting te vermanen.

Reeds een jaar na haar oprichting werd dan ook uitgezien naar per-

sonen die zoowel op de vloot als onder de kolonisten konden prediken.

Nadat verschillende G.-G. in last hadden gekregen zich aan de be-

keering der onchristenen gelegen te laten liggen werd zelfs in den

considerans van het 2^^®, in 1623, verleende Octrooi gesproken van

het conserveren van het ,publijk geloof.”

In hoever en op welke wijze de Comp. zich ten deze van haar

christenplicht gekweten heeft, hebben wij niet te verhalen, maar dat

zij er wel voor zorgde dat de ijver der Kerk om het Ev. te verbreiden

aan hare handelsbelangen geen schade toebracht, mag wel als zeker

worden aangenomen. Zonder iets te kort te willen doen aan het vele

goede ’t welk ook door de Comp. voor de zaak van het Ev.
,
met op-

offering zelfs van betrekkelijk groote geldsommen, is verricht, mag
gezegd dat zij zich aan de bekeering van heid. en Moham. nooit bij-

zonder heeft laten gelegen liggen. Alleen op het in 1624 veroverde

Formosa heeft zij getracht de kerstening der inl. met kracht door te

zetten, maar dit stond wellicht in verband met het plan dit eil. tot

een hoofdzetel van het gezag der Comp. te verheffen. Instandhouding

en bevestiging der allengs ontstane europ. gem. schijnt hoofddoel der

Comp. geweest te zijn en in de beide landvoogdijen Amboina en

Banda is zulks wel niet geschied zonder dat er hier en daar uit de

inl. filiaal gem. ontstaan zijn die, door bezoekreizen der predikanten

in stand gehouden, in den loop der jaren zelfstandig werden.

Wat nu de 3*^® landfoogdij, Java, aangaat, in de dagen der Comp,
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heeft het Christendom daar onder de inl. geen noeraenswaardige vor-

deringen gemaakt. Moge dit bevreemding wekken omdat toch op

Java, sedert men in 1618 Batavia stichtte, onze hoofdmacht gevestigd

was, men bedenke dat op vele plaatsen in Indië, en vooral op Java,

onze vaderen meer gekampeerd dan gevestigd mochten heeten en zij

er bij al hun grootheid niet meer waren dan — kooplui. Weinige der

Asiat. natiën, zegt Raffles, hebben met meer volharding voor hunne

onafhankelijkheid gestreden dan de Javanen, en wjj erlangden op

Java eerst in de vorige eeuw het overwicht door het zwaard en door

het omkoopen van — of verdeeldheid zaaien onder de Hoofden. Van

een *den scepter zwaaien” kan eerst sprake zijn sedert in deze eeuw

het bezit van Java ons door de Mogendheden werd gewaarborgd,

doch van toenadering der inl. tot indringers die geweld steeds met

geweld beantwoord hadden, kon zóo weinig sprake zjjn dat dekerke-

raad van Bat. in eene ten jare 1777 bij de Reg. ingediende nota,

gerust spreken kon van de „onverzetbare Javanen.” De gem. die

tijdens het bewind der Comp. op Java gevonden werden bestonden

dan ook hoofdzakelijk uit Europeanen of hunne afstammelingen. In

’t begin der 18'^® eeuw rekende men dat er ruim 100000 Christenen

gevonden werden en van Bat. uit, waar sedert 1619 aldoor pred.

waren, hield men de filiaal gem. door bezoekreizen in stand. Het

duurde tot 1755 eer Semarang tot een tijdelijke pred. plaats verheven

werd, en eerst 30 jaar later viel dit betrekkelijk voorrecht aan Soe-

rabaia ten deel.

Dat er, waar zoo de zaken stonden, weinig van de beoefening der

landstaal gekomen was, spreekt van zelf. De G.-G. van Diemen had

in zijne ten jare 1643 verschenen Kerkorde wel voorgeschreven: dat

de pred. en krankbezoekers zich zouden toeleggen om , gestileerd” te

worden in de taal van de heidenen waarmee ,onze meeste conversatie

is”, maar noemde hg ook Portugeesch, Mal. en Chineesch, met geen

woord werd van ’t Javaansch gerept en zoo er door Nederlanders tot

het begin onzer eeuw al iets voor de kennis dier taal verricht is,

belangrijks werd er niet van publiek gemaakt, en op eene verg. van

het Ned. Bijbelgen. moest een man, die op de hoogte kon zijn, ver-

zekeren: ,van het Jav bestaan (het zy tot onze schande gezegd)

noch spraakkunsten, noch woordenboeken ')•

Al ware dit evenwel anders geweest ’t zou weinig gebaat hebben

') Zie P. Mijer, J. C. Bafd geschetst, Utr. '78 p. 197. Handel. ’23 p. 136. De

Gids, ’53 II p. 152.
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want men was beducht dat de Javaan Christen wordend
,
ons

,
dien hij

dan als broeder zou mogen aanmerken, niet langer als meester zou dienen.

De Nieuwere zending heeft op Java eerst een aanvang genomen

gedurende den tijd dat de Eng. daar sedert ’ll weer meester werden.

Niet dat de Eng. O. I. Comp. zoo gesteld was op Ev. verbreiding

maar hij oogluiking hadden zich toch in Bengalen allengs zendel.

van de Bapt. gevestigd. Robinson die daar niet blijven mocht, kon in

’13 te Weltevreden eene Bapt. gem. stichten; een geestverwant Trowt

ging te Semarang arbeiden en werd geholpen door Brückner die het

Lond. gen. verliet en mede onder de mal. Christ. proselieten maakte.

Aan de Chineezen, in ’15 op 100000 geschat, liet zich toen Dr. W.
Milne gelegen liggen en nadat sedert ’19 J. Slater zich te Bat. een

gem. vergaderd had, kwam in ’22 W. H. Medhurst hem helpen ter-

wijl ook Young en de minehasser L. Monton het hunne deden. Voe-

gen we hieraan nog toe dat ook enkele zendel. van den „American

Board” daar werkten en de „Female Eiucation Society” van ’34

—

’43 eenige scholen stichtte, dan hebben we gewezen op alles wat

vreemdelingen op Java voor het Evangelie, ofschoon niet onder

Javanen, verricht hebben *).

Natuurlijk kon het Gen. niet onverschillig zijn voor het eiland

waar de meest opgehoopte, minst woeste bevolking gevonden werd

en vanwaar, omdat de zetel onzer macht er gevestigd was, het be.st

de gemeenschap met het moederland kon onderhouden worden. De

„Coinm. Letter A” (p. 65) sprak dus nu en dan ook over .Java. Zij bracht

in ’ll een brief ter tafel uit Sem. waarin met eenige bitterheid gevraagd

werd: waarom men zendel. zond om „die wilde, domme Boschbewoners

van Afrika” tot Christ. te maken, terwijl men de aanzienlijke Christ.

gem. van Azia vergat. Onze eerste, door Londen uitgezonden zendel.

J. Kam, J. C. Supper en G. Brückner, die 26 Mei ’14 te Bat. landden

,

hebben daar althans iets tot verbreiding van het Ev. gedaan. Kam
te Soerab. op scheepsgelegenheid wachtend, gaf den stoot dat daar

14 Nov. ’15 het „Christel. Gen.” werd opgericht, welks leden, als „de

vromen van Soerabaia” bekend
,
wel op een afstand van de Jav. wereld

bleven maar toch door traktaatverspreiding in hare taal zich ver-

dienstelijk hebben gemaakt. Supper, waarn. pred. te Bat.
,
maakte, toen

hij door de komst van Ds. v. d. Bijlaard weg kon, aanstalte om
onder de inlanders te werken, waartoe hij reeds geld benevens een

TV. BtiowN, Hist. of the Propag. etc. Edinb. ’54 II p. 53. BuRk.öardt KI.

Miss. Bibl. IV. 1. S. 50. De Prot. Zend. onder de Heid. Bott. ’44 No. 2 p. 11.

KRUIJF, Geschied. x\W. Z. Gen. 33
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paar zijner leerl. beschikbaar bad en waarvoor men hier ook ƒ 1000

had toegezegd. Zijn dood in den Kerstnacht van ’16 deed het plan

in duigen vallen doch 5 Aug. te voren had hij het ,Jav. Medewer-

kend Zend. Gen.” helpen oprichten dat, hoe men ook over zijne ver-

houding tot het Ned. Z. Gen. moge oordeelen, voor Java zijn nut

heeft gehad.

Wat Brückner betreft, hij heeft het grootste deel van zijn zoo

werkzaam leven op Java doorgebracht en aan zijn ijzeren volharding

had men in ’31 het eerste N. Test. in het Javaansch te danken ').

Moge er ook niets gekomen zijn van het in T6 aangenomen plan om
in het Jav. een geschrift over Jezus en zijne Ap. uit te geven, dat

men ook voor Java dacht te arbeiden blijkt in T7 uit het plaatsen

in de bibl. te Berkel van de voornaamste werken over dat eiland.

De 5 kweekel. welke 18 Juli ’18 vertrokken hadden daar nog geen

wijsheid uit kunnen putten, maar toch was besloten 2 hunner, le

Bruijn en Bottenaar, voor Java te bestemmen en in hunne instr.

stond dat zij daar ,in de Binnenlanden” moesten arbeiden. Of men

er een voorgevoel van had dat tusschen willen en mogen vaak hooge

bergen liggen, weten we niet, maar men had er op laten volgen:

,indien echter onverhoopt gesvigtige zwarigheden en beletselen deze

schikking onuitvoerlijk maakten” kon het Gen. te Bat. daarin wijzi-

ging brengen. Dit laatste schijnt helaas! na aankomst noodig te zijn

geweest want le Broun ging naar Timor, terwijl Bottenaar die eerst

de vacature by de europ. gem. te Soerab. waarnemen mocht, in

Nov. ’19 voor Makassar benoemd werd.

Den 26®^®" Juli ’20 vertrokken er weder 5 kweekel. van welke er

2, Moller en Bormeister, , waarschijnlijk” voor Java bestemd werden.

In Nov. ’20 te Bat. gekomen, moesten zij bij resolutie van ,G.-G. en

Raden” allen naar de Mol. ’t Bleek zonneklaar dat er voor de zending

een kwade mousson waaide, want men kreeg bericht van den Min.

V. kol. dat de Reg. niet meer genegen was vrij transport naar Indië

te geven en dat wel, gelijk Z. Ex. berichtte, niet wegens de kosten

,als wegens het inwachten van nadere berichten van den G.-G. van

N. Ind. omtrent de behoefte aan
,
en het verlangen naar onze zendel.

aldaar.”

Nu werd er in ’22 wel weer vrij transport voor enkelen gegeven

maar of men dit ook voor het, als het zendel. gold, zoo geliefde

1) Zie p. 104. Over een door hem aan Hoezoo nagelaten jav. manuscript zie

E. A. '87 p. 39.
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traject van Bat.—Amboina zou krijgen werd aan den G.-G. overge-

laten, maar op Java kon men maar niet aan ’t werk komen. In ’22

werd wel voorgesteld er een ,voorbeeldig man” heen te zenden ,
mede

ten einde onderzoek te doen ,naar den aard en de oorzaken van de

teleurstellingen welke wij op Java ondervinden” doch wegens de

kosten en de vrees om ,opzien te baren” kwam er niets van.

Allengs leerden zelfs zij die de zending genegen waren Java beschou-

wen als — voor het Ev. gesloten. ,De lamme gaat de wereld rond,

de dwerg reikt ten hemel, de blinde telt de sterren, zoo onmogelijk

is het de waarheid te vinden”, had een inl. uit ouden tyd gezegd, en

als velen daar zóo dachten wat kon het werk dan geven? Zou niet

de Ev. pred. het fanatisme met al zijn ellende ontketenen? ja som-

migen waren er niet ver van te denken : de Islam kon misschien wel

de godsdienstvorm zijn voor Java bij uitnemendheid geschikt. Zoo

spon men zich een web van mogelijkheden en plaatste dat als vuur-

scherm tusschen zich-zelven en den brandenden eisch des gewetens,

ia werd van geachte zijde zelfs opgewekt het maar rustig te laten

staan. In ’23 bracht prof. Hofjiann de „consideratiën” in van een

voornaam ambten, te Bat. die door een 12 jarig verblijf in Indië

geacht kon worden op de hoogte te zijn. Deze was de latere (’33
—

’36)

G.-G. ad interim J. C. Baud die, pas uit Ind. terug, ook ter verg.

van het Bijbelgen. zijne denkbeelden over den Javaan ten beste had

gegeven. Zij kwamen op het volgende neer. De Javaan is onverschillig

genoeg om vrij gemakkelijk tot een nominaal belijder van het Christ.

of eenigen anderen godsd. gemaakt te kunnen worden, maar de voor-

namen en priesters waren zeer onverdraagzaam. Deze laatsten vooral

,

hadden grooten invloed op een volk dat maar al te geneigd was

eiken geestdrijver te volgen en, ofschoon men onder den gemeenen

Javaan aan zich zelf overgelaten zonder groot gevaar pogingen zou

kunnen toelaten om bet Ev. voort te planten
,
de priesters zouden niet

nalaten het volk tot opstand te brengen. De Reg. moest dus voor-

zichtig zijn en waken dat de gemoederen niet aan ’t gisten kwamen,

iets wat, door voorbeelden werd het gestaafd, licht gebeuren kon.

Nu kon men wel de H. Schrift vertalen doch daar bij den Javaan van

lezen of schrijven geen sprake was en hij over ’t algemeen in diepe

onkunde verzonken lag, mocht van de verbreiding der H. Schrift

evenmin vrucht verwacht worden ,als van het strooijen van nuttig

zaad op een bodem van harden steen.” De grond moest eerst toebe-

reid worden en dit kon alleen door het Gouv. geschieden. Het zou

den Javaan opvoeden door o. a, den kind. een schoolboek in handen
33*
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te geven waarin, met vermijding van theol. geschilpunten, alle zede-

lijke voorschriften welke Evang. en Koran gemeen hadden werden

opgenomen, en zoo zou de mogelijkheid ja de geneigdheid om de H.

Schrift te lezen, geboren worden. Als daar nu nog bij kwam de be-

vordering van een kolonisatie van arbeidzame europ. arbeiders, zou

het Gouv. zóóveel aan phj^sieke kracht winnen dat de vrees voor op-

stand merkelijk verminderd en de voortplanting van het Ev. op het

krachtigst bevorderd zou worden. We voegen hier bij hoe Baud ter

verg. van het Bijbelgen. verklaard had: dat het Gouv. elke poging

om op Java voor het Christ. werkzaam te zijn „aan een zeer streng

toezicht zal onderwerpen” en geen toestemming tot Bijbelverspreiding

geven zou „dan op eene innige overtuiging dat daardoor de rust van

het schoone en rijke Java, de voorname hulpbron van onze Ind. fin.

,

niet wordt in de weegschaal gesteld.” Men zal zich dus wel niet ver-

wonderen dat, toen in ’24 de minder juiste vraag gesteld werd: „of

het Gen. in de binnenl. van Java.... zal kunnen werkzaam blijven”?

de rapp. Comm. zoo zij nog eenige geestdrift had bezeten
,
vleugellam

moest worden. Op grond van het door Hoffmann
,
alias Baud, beweerde,

was zy dan ook van oordeel dat „er thans nog door geen zendel. op

Java kon worden gewerkt.” Bij „veranderde omstandigheden en gun-

stiger wendingen” zou men het niet uit het oog verliezen. Die gun-

stige wending kwam echter niet en de opstand van ’25 onder Diepo

Negoeo heeft daartoe zeker veel bijgedragen
,
zoodat nog in ’29 ver-

klaard kon worden: dat er nimmer eenigen wenk gegeven werd tot

plaatsing van een zendingspost op Java. „Veeleer is het tegendeel

gedaan”, moest er bygevoegd. Gelukkig hield het in ’28 verschenen

Leven van Jezus en vooral het iV. Test.
,
beide door Brückner

,
alsmede

de manende stemmen van Gützlaff, Medhurst en J. F. L. Guericke

de belangstelling voor Java eenigermate levendig zoodat in ’33 wel

niet voorgesteld maar toch „in overweging” gegeven werd : of men daar

geen zending zou beproeven? De Comm. welke op de vraag advies

gaf zeilde alwéér op het reeds 10 jaar oude compas Baud—Hoffhann.

Volgens haar was de toestand zóo dat „onafhankelijk van het Gouv.”

onder de inl. moeilijk te arbeiden zou zijn. Hoe licht kon de Ev.

prediking voorwendsel tot rustverstoring worden onder een volk aan

welks godsd. toch ook stellige bescherming was toegezegd. Waar zou

men bovendien behoorlijk toegeruste mannen en de ƒ 4000 vinden

welke elk zendel. jaarlijks zou noodig hebben? ’t Spreekt van zelf

ook thans kwam er van zending niets en of in ’35 al besloten werd

Depok tot een zendingspost te verheffen beteekende niets want die
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bijna eene eeuw oud zünde gem. had sedert ’17 al een pred. en werd

toen door Wentink bediend. De Ind, Reg. ging dan ook met vader-

lijke bezorgdheid voort den inl. voor de aanraking met het Christen-

dom te behoeden. Daar wist Brückner van te spreken. Met een goeden

voorraad traktaatjes kwam hij in ’31 te Sem. en de Jav. bestormden

als ’t ware zijn huis om ze, tot zelfs voor 30 ets., machtig te worden

maar de politie trad tusschen hem en het leesgrage volk. Op zijne

kisten met Jav. N. Test. werd mede beslag gelegd en mocht hij ook

enkele ex. behouden
,
de rest werd achter slot gebracht en de Inspector

in ’46 te Bat. komende zag er in de Buitenkerk nog kastenvol van

staan, die door de mot werden verteerd. Ook Röttger dien men op

Riouw geen beletselen in den weg legde om wat de Christ. Jav. pers

te Singapore opleverde, te verspreiden en die aan op Java varende

Moham. menig traktaat uitdeelde, maakte, toen hij zulks in ’32 op

Java beproefde, met een ,hoogen ambtenaar” kennis die hem dit uit-

drukkelijk verbood.

Dat men ten onzent verontwaardigd was kunnen we opmaken uit

het feit dat de uit Bat. teruggekeerde Ds. Lenting, een man wiens

warme belangstelling in de zending we niet gaarne in verdenking

zouden brengen, hier in ’36 als verdediger van het Gouv. optrad.

Volgens hem streefde de Ind. Reg. er naar om, eer zij ,onvoorwaar-

delijk” zendel. o.a. op Java toeliet, de inboorl. vooraf op „een hon-

geren trap van zedelijke beschaving te brengen” en evenals men den

blinde allengskens aan het volle zonlicht moet gewennen
,
zoo wenscht

de Reg. de Javanen door onderwijs en verspreiding van zedekundige

boekjes, in hunne taal geschreven, het onvolmaakte hunner tegen-

woordige godsd. kennis te doen gevoelen en daardoor tot de omhel-

zing van het Christ. voor te bereiden. Door ijdele klachten en on-

billijke vorderingen moest men dus het hoog Bewind niet belem-

meren maar deze zaak „gerustelijk” aan hetzelve overlaten, beden-

kende dat het voor de openbare rust te waken en er voor te

zorgen had dat
,
in de omstandigheden waarin ons land zich bevond

,

de Oost. bezittingen in de naauwste verbinding met Nederland

bleven.

In dit alles was iets waars en ’t behoeft geen betoog dat het ind.

Gouv. niet steeds kon voldoen aan de eischen welke men hier vaak

deed doch welker kenschetsing als „overdrevene en onmatige” we
voor Lenting’s rekening laten. Van de zorg der Reg. voor het onderwijs

,

’t welk van zoo groot belang heette te zijn, hadden echter, blijkens

een in ’45 uitgebracht rapp. ook der zake kundigen geen hoogen dunk
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en wat die , leerrijke en zedekundige boekjes” aangaat door het Gouv.

te verspreiden
,
de ervaring daarvan later elders (p. . 373) opgedaan

kon toen nog wel niet waarschuwen, doch wat vrucht is te wachten

als men den boom waaraan de beste zedekunde groeit, aldoor uit de

gaarde weert? ’t Is daarom wel jammer dat een tweede brief
,
waarin

gewezen zou worden op hetgeen reeds verricht was om „de Jav.

bevolking met de leer en de voorschriften van het gezegend Christen-

dom bekend te maken”, zoover wij weten, niet ingekomen althans

niet gedrukt is.

Na deze rechtvaardiging van het reg.beleid in zake de verhindering

van Ev. pred. op Java, bleef het in het Gen. stil. Eere aan Millies

die in ’42 door vrouwen op de jav. vrouwen zocht te werken en tot

op zekere hoogte ook aan Freijs, hoofd van een Christ. handelsonder-

neming te Makassar, die in ’46, nog wel door militairen en matrozen,

op de jav. bevolking goeden invloed wilde doen uitoefenen. Wat men

van de plannen des eersten dacht, die, voorlooper van de methode des

heeren Buss, niet bij het volk maar bij de Hoofden wilde beginnen,

kunnen we, het rapp. er over bleef achterwege, niet zeggen, maar

in die van den tweeden kon men geen heil zien. Tot eene poging

om iets te doen door „het Nut” dat ook in Indië werkte en

misschien minder tegenkanting zou vinden dan een Gen. ’t welk

„regtstreeks en onder de ontrolde banier van het kruis” voor het Gods-

rijk heette te arbeiden, kwam het ook al niet. Slotsom is: vóór ’48

werd elke roepstem voor de kerstening van Java gesmoord onder een

berg van bezwaren
,
opgeworpen door mannen die zóo angstvallig

rekening hielden met het treurige feit: zonder onze ind. bezittingen

geeft niemand ons in Europa crediet, dat zij stelselmatig de zending

tegenwerkten. Zij liepen dus niet slechts gevaar Channing’s waarschu-

wing in den wind te slaan „Weest voorzichtig dat gij niet overvoor-

zichtig wordt”, maar, wat erger is, zij deden Java gelijken op een

arabische woestijn waar wel nu en dan karavanen met christel. pak-

goederen beladen aangetrolfen werden maar — geen oasen ').

Gelukkig dat er ook op het gebied van het Godsrijk nu en dan

1) E. A. ’18 p. 37G , 380, 382, 387; ’I9 p. 483, 492; ’20 p. 545, 575; ’21 p. 612,

”22 p. 755, 773, 780; ’33 p. 239; ’34 p. 364; ’35 p. 138, 141 , 186; ’36 p. 145; '43

p. 86; '45 p. 157 , 177 ;
'46 p. 19, 39, 41 , 57, 68. Handel. '16 p. 59; '17 p. 28,

122; '20 p. 128; '21 p. 22, 23, 85, 135; '23 p. 27; '24 p. 10; '25 p. 79; '27 p. 88;

‘28 p. 19; '29 p. 49, '36 p. 81; '42 p. 25. v. Riiijn, Ileis p. 110; Eüttoer. Ber.

p. 273; De Gids '53 II p. 165.
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gebeurtenissen plaats grijpen die mensehelijke theorieën doen verdwij-

nen gelijk de zon winterbloemen van ’t vensterglas vaagt.

Zulk een feit bad in ’43 op Java plaats.

In de eerste jaren van het ontstaan van den vriendenkring te Soe-

rabaia was daarin opgenomen zekere C. Coolen. Zoon van eene jav.

moeder en een europ. vader was hij uit kracht dier afstamming en

mede door een levensloop vol afwisseling eene zeer eigenaardige per-

soonlijkheid geworden. Een samenloop van omstandigheden waarin

hij Hooger leiding erkende, maakte hem in ’28 huurder van een stuk

boschgrond te Ngoro, 9 mijlen van Soerabaia. Onder de arbeiders die

zich daar vestigden en door komen en gaan met de buitenwereld in

aanraking bleven, begon hij, de gejavaniseerde Europeaan, te evan-

geliseren op eene wijze die zeer naar het hart der inl. was. Van

accommodatie-theorieën wist hij waarschijnlijk niets maar zoowel in

zijn eigen leven als in de wijze waarop hij het Ev. onder zijn volk

bekend maakte kwamen praktijken voor die met de zedeleer van het

Christendom op gespannen voet stonden. Trots dit alles is Coolen de

wegbereider der zending op Java geworden, en ging na afloop van

zijn huurcontract zijne gem., als men haar zoo noemen mag, ook te

niet, eer zulks geschiedde was zijn invloed al merkelijk getaand en

waren velen van zijne aanhangers reeds in aanraking gekomen met

een ander man wiens naam, al heeft hij voor de zending slechts

voorbijgaande beteekenis, onder de Christenen op Oost-Java als een

der welluidenste zal blijven medeklinken. Die m<an was JchannesEmde

te Soerabaia. Kam, in ’14 daar wachtende om naar Amboina te komen
,

maakte met den toen 40 jarigen Duitscher, uit Waldeck afkomstig,

die met horologie maken zijn brood verdiende, kennis, en richtte met

dezen, die er later ook de ziel van werd, het „Christ. genootschap”

op. In ’25 behoorden tot dien kring reeds 117 personen meest inl.

vrouwen met hare bedienden en kinderen
,
en dewijl een zelfstandig

gemeentebestaan niet gezocht, althans niet bereikt werd, vielen deze

inl. saam met het mal. sprekend deel der europ. Herv. gem. Hoeveel

christ. leven er ook in dien kring was en welke pogingen men ook

aanwendde om met de bewoners van kampong en dessa in aanraking

te komen, het wilde, misschien ook dewijl kennis van de jav. taal

zeldzaam onder hen was, maar niet gelukken. Bij gelegenheid eener

vee-tentoonstelling te Soerab. in ’27 deelde Wilhelmina Emue trakt. uit,

en een dezer. Onderwijs uit Gods woord, kwam langs een omweg
in handen van Paq-Dasima een priester te Wijoeng. De lezing maakte

op hem en anderen diepen indruk en een paar jaar later zonden deze
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naar Ngoro om van Coolen nader onderriclit te ontvangen. Eindelijk

ging Paq-Dasima ook zelf daarheen, en dewijl Coolen oordeelde dat

het voor deze menschen beter zou zijn dat zij meer in de buurt

onderricht konden ontvangen, verwees hij hen naar Emde. Van een

bezoek bij dezen kwam echter niets, maar toen eenigen tijd later

bedienden van Emde in de nabijheid van diens woning met een zoon

van Paq-Dasima in aanraking kwamen en ontdekten dat deze kennis

aan het Ev. had
,
vertelden zij dit aan hunne meesteres. Deze liet den

Javaan binnen roepen en na een lang gesprek verzocht zij hem zijn

vader te zeggen dat hij eens bij haar moest komen. Zoo kwam Paq-

Dasima bij Emde, werd door hem als een broeder en Christen behan-

deld en dit bezoek had gewichtige gevolgen. De afzondering waarin

de Christ. die te Ngoro hun opwekking ontvangen hadden verkeer-

den, hield nu allengs op, zij kwamen in aanraking met den georga-

niseerden toestand waartoe de gem. te Soerab. reeds gekomen was,

en in afwachting dat zij later voor hen opgeleide voorgangers m. a. w.

zendel. ontvangen zouden, werden zij nu al vast bewaard voor moge-

lijke ja hoogst waarschijnlijke verstrooiing.

Vader Emde die nu leidsman van de inl. Christ. te Wijoeng werd

wist hen zóo af te brengen van het tot op zekere hoogte eigenwillige

Christendom ’t welk hun te Ngoro was overgeleverd, dat zij zich in

’38 bereid verklaarden in de gem. te worden opgenomen. Emde die toen,

evenals zijn kring, op goeden voet stond met de pred. van Soerab.

was hunne voorspraak, maar al hield hij het denkelijk maar voor

zich dat die doopcand. kennis gemaakt hadden met het Christen-

dom van Coolen, toch bleken de pred. niet bereid aan het ver-

zoek te voldoen. Vijf jaar later echter, toen de kerkeraad beter op

de hoogte was van het gehalte dezer lieden en ook de bezwaren

van gouv. ambtenaren waren opgeheven, bediende Ds. A. W. Meijer

12 Dec. ’43 in de prot. kerk te Soerab. den H. Doop aan 35

personen. Zoo waren dan nu de eerste dessa-Javanen
,

in Sept. ’44,

Nov. ’45 en Apr. ’46 door nog anderen gevolgd, in de gem. van

Christus opgenomen ').

Hoe men ook oordeelde over de wijze waarop te Ngoro gearbeid

was, thans stond vast: dat de Javaan zeer goed voor het Christ. ge-

ï) Emde overleed, 84 jaar oud, 20 Apr. ’59. Reeds in had het Gen. zijne

dochter Joh. TVilh., zijne voornaamste helpster, als zend. zuster aangenomen op een

toelage van f 25 per mnd, welke som in ’63 op de helft gebracht is. E. A. ’47

p. 152, 156; '59 p. 145, 208, 215; '63 p. 468.
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wonnen kon worden
,
dat een landheer als Coolen daarvan op oecono-

misch gebied geen de minste slechte gevolgen zag, en, wat ook zijn.

beteekenis had: dat een groot aantal Jav. in den schoot der Christ.

kerk kon worden opgenomen zonder dat gouv. ambten, voor oproerige

bewegingen van de zijde der Moham. priesters vreesden. Toen Be-

stuurders den Juli ’44 van deze dingen, door een brief van Don-

SELAAK, kennis kregen namen zij ze
,
wel wat koud, , voor kennisgeving”

aan, maar reeds in Nov. van het volgend jaar droegen zij toch blijk-

baar er toe bij, niet slechts om den in veler gedachten bestaanden

band tusschen Evangelisatie en oproer indien al niet te breken dan

toch te doen rafelen, maar ook om eene vaste ,Comm. voor de uit-

breiding van het Christendom op Java” te benoemen en haar te ver-

zoeken een teeken van leven te geven vóór de instr. van den Inspector

werd vastgesteld. Den 2*^®“ Mrt. ’46 voerde dan ook, de rapporteur

legde er nadruk op, voor de eerste maal eene „Comm. voor Java” in

de Bestuursverg. het woord, en al zou haar eerste advies zich eer

door ,te groote bedachtzaamheid dan overijling” kenmerken, toch

drong zij er op aan: dat men beginnen zou een of meer kweekel.

voor Java op te leiden, waartoe Delft, wat de taal betrof
,
gelegenheid

gaf. Voorts zou de Inspector moeten rondzien of er onder de Christen-

vrouwen op Java ook waren welke zich het lot harer inl. zusters

wilden aantrekken, terwijl hem tevens een f 1000 ter beschikking

moesten gesteld om te Soerakarta, met behulp van J. F. L. Guericke

die daar aan eene jav. Bijbelvertaling arbeidde, een proef te nemen

met eene kweekschool voor onderwijzers. Na er op gewezen te hebben

dat de Javanen, evenmin als hunne priesters, zoo moham. en fanatiek

waren als men hen placht voor te stellen
,

ja over het algemeen met

,eene driftige begeerte” om te lezen behept waren, raadde zij aan

om met ,voorzigtigen voet” het nieuwe terrein, dat toch voor het

Gen. „de eigenlijke plaats” zijner roeping was, te betreden.

Aan dien laatsten raad werd behoorlijk gevolg gegeven want in de

instr. van den Inspector werd, al moest hij ook het oog houden op

de verdere uitbreiding van het Ev. en letten op den aard en den

tegenstand van het Moham., Java niet met name genoemd. Toch

verloor v. Rhijn de belangen van dat eil. niet uit het oog en liet zich

niet afschrikken toen op de eerste audiëntie bij den G.-G. Rochüssen

deze hem te kennen gaf dat er op Java vooralsnog geen zendel.

mochten zijn. Toen hij na afloop der reis te Bat. terug kwam ver-

heelde Z. Ex. hem niet, moeilijk te kunnen gelooven „dat onze natie,

in massa beschouwd, zóo christelijk was, dat zij door haar christ.



geweten tot die Evangelisatie gedrongen werd”, ja Z. Ex. erkende

zelfs dat de vrije Ev. pred. eene geheele verandering van het regee-

ringssysteeni ten gevolge zou moeten hebben. Toch stond hij toe dat

Jellesma zich bij Soerab. vestigen kon als leidsman van de zich daar

bevindende jav. Christenen. Het overige, zoo werd er bijgevoegd,

moest men in den Haag zien te bewerken.

Hoewel men hier den kweekel. v. Gasteren v. Cattenbuegh ’) voor

Java bestemd bad en deze Mei ’47 reeds derwaarts vertrokken was

besloot men evenwel Jellema’s plaatsing goed te keuren en deze,

1 Febr. ’48 op de reede van Bat. den Inspector vaarwel gezegd heb-

bende, was reeds den 22®*^®" dier mnd te Soerab. om zijn arbeid te aan-

vaarden. Hiermede was iets maar lang niet alles gewonnen, want al

wilde de Reg. ook toelaten dat op boofdplaatsen zich zendel. vestig-

den
,

die boofdplaatsen legden uitteraard zulke bezwaren aan de ker-

stening van den inl. in den weg, dat flink en vrij werken slechts in

bet binnenland mogelijk was. Voor dit laatste vooral moest verlof

verworven worden en om het te krijgen werkten gelukkig allerlei

oorzaken mede. Het jaar ’48 bracht, gelijk wij (p. 281) aantoonden, vrij

wat wijziging in de manier waarop de ind. reg.zaken behandeld werden

en op Java traden de gevolgen daarvan allereerst aan ’t licht. Had

men daar reeds omstreeks ’40 een aanvang gemaakt de verkeerswegen

in beteren staat te brengen in ’56 spande men den eersten telegraaf-

draad, 8 jaar later begon men de eerste spoorbaan te leggen, terwijl

door uitbreiding der stoomvaart alle kusten van het eil. steeds meer

geregelde gelegenheid erlangden met de hoofdstad in verbinding te

komen en te blijven. Ook was men zich allengs meer op de studie van

het Jav. gaan toeleggen. Het in ’14 opgericht Ned. Bijbelgen. was er,

bij de onzekerheid waarin het omtrent Brückner’s arbeid voor de

Bijbel vert. verkeerde, sedert ’22 op bedacht geweest hier enkelen voor

de studie van het Jav. op te leiden, en een dezer, J. F. L. Güericke,

in ’26 vertrokken, vestigde zich te Soerakarta en gaf reeds in ’31

iets over de Eerste gronden der Jav. taal. Door hem en anderen

zagen steeds meer hulpbronnen het licht en in ’48 verliet Güericke’s

C. L. V. Gasteren v. Cattenbergh, geb. te Vierlingsbeek, klerk, werd 18

jaar oud , in Sept. ’43 toegelaten. Hij zeilde 23 Mei '41 uit en werd in ’49 door het

Gouv. tot zend.leeraar te Depok aangesteld waar hij 11 Febr. ’54 overleed. E. A.

’43 p. 45; ’49 p. 70, 92; ’54 p. 55. Mndber. ’47 p. 219.

2) Over mannen als Roorda, Cornets de Groot, de IIoleander, Meinsma,

Humme e. a. zie: de Gids ’44 I, en "64 I. Bijdragen voor taalk. enz. v. N. Ind.

dl. XLIl.



vert. van het N. Test. in ’t Jav., de pers. '). Dat Jellesma van blijd-

schap in zwijm zou gevallen zijn toen hij 4 Jan. ’49 de eerste ex.

ontving, toont hoe groot de behoefte aan eene vert. was, en dat

Soerakarta’s Hoofd het ex. ’t welk de overzetter hem aanbood aan

het hart drukte met de verklaring: nu den grootsten schat ontvangen

te hebben, was een bewijs met welk eene blijdschap ook meer aan-

zienlijke Jav. het Ev. ontvingen. Als wij nog melden dat de Reg. in ’48

toeliet dat 300 ex. van Brückner’s vert. aan inl. Christ. werden uit-

gereikt, verklaren nergens gelezen te hebben dat zij op die van

Guericke beslag legde, en ten slotte opmerken hoe door het Bijbelgen.

in ’50 eene vert. van het Markus Ev, op Java gratis verspreid en

gretig gelezen werd, dan behoefde men juist geen oostersche phantasie

te bezitten om in al die teekenen de belofte van een nieuwen en

beteren dag voor Java geschreven te zien.

Aan Best. v. h. Gen. kan men echter niet te laste leggen dat zij

zich op ’t gebied der verbeelding eenige weelde veroorloofd hebben.

Integendeel. In ’49 zou Hoezoo naar Java doch men schreef in zijn

instr. dat hij zich gedurende de eerste 2 jaar van , eigenlijk zendings-

werk” had te onthouden. Toen deze, die Mei ’50 een acte van ver-

blijf voor Semarang ontvangen had, naar de bedoeling dier beperking

vroeg werd hem gemeld: dat hij over God en het Ev. niet behoefde

te zwijgen tegenover Javanen welke hij... „ontmoet”, maar wat er

mee bedoeld was zeide men niet. Voorts sprak men in Febr. ’50 nog

zeer behoedzaam van „de geopende uitzigten op Java” en voor Ma-

kassar meende men Jan. ’51 wel een paar zendel. te kunnen missen,

want, zoo heette het: „op Java is ons de weg nog niet zoo gebaand

dat wij ze daarvoor kunnen bestemmen.” Begrijpelijk was het dus

dat in ’51 de Afd. Breda wilde weten: hoe het met de Javazending

stond, en of men aan het Gouv. vergunning zou vragen daar te

arbeiden dan wel wachten tot deze verleend werd? Eene comm. bracht

rapport uit en dit moet zelfs aanleiding tot „zeer belangrijke” wisse-

ling van gedachten gegeven hebben, maar het rapp. nam men in de

Handel, niet op.

Bewijs genoeg hoe omzichtig men te werk ging, zóó zelfs dat na-

gelaten was de eerste 3 zendel. welke men naar Java zond, zich hier

‘) Zie er over: de Gids ’53 II p. 148; Jaxsz., Java's Z.veld p. 182 en v. Rhijx,

Reis p. 137. V. d. Valk meende in ’54 dat Bkückner's vert. beter werd verstaan

dan deze, E. A. ’54 p. 77. Hoezoo, Meded. XXVIII p. 165, trekt uit de tot ’83

opgedane ervaring het besluit: dat onder de Christ., welker koopvermogen toch al

niet groot is, weinig opgewektheid bestaat zich den Bijbel aan te schafifen.
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vooraf in de taal te laten oefenen, iets wat de Doopsgez. toen reeds

wel gedaan hadden. We zullen over dit alles het Gen. maar niet

hard vallen want er lagen op Java nog voetangels en klemmen te

over. Wie ze kennen wil leze hetgeen v. Rhijs schreef in zijne Reis

(p. 169—192) en zie de 56 „hinderpalen” niet voorbij op welke Jansz.

ons in *65 heeft gewezen. Zeker, ieder die ze van naderbij beschouwt

ontdekt wel dat er bij zijn die ook elders der zending in den weg staan

,

doch daar bleven nog genoeg over die er gewichtig genoeg uitzagen

om ze zoo maar niet, in den geloove, bij den grond te durven afzagen.

Ook zou die zending geld kosten, naar evenredigheid zelfs meer

dan een andere. De voorz. der Jaarverg. van ’49 had zeker recht tot

de onderstelling: dat men voor Java „waar de groote belangen van

ons vaderland in zoo naauw verband staan met ons werk” gemakke-

lijker dan voor een ander zendingsveld handen en harten zou kunnen

openen, maar op het punt van geestdrift, welke niet slechts diep in

de beurs deed tasten maar ook beschaafde jongelingen dreef zich voor

de zending beschikbaar te stellen, waren Best. juist niet verwend.

Toch begonnen zij voor Java te doen wat op hun weg lag. Een later

daarheen gezondene wiens ijvergloed stroovuur bleek, heeft terecht

opgeraerkt; Ambon had het recht des ouderdoms en Makassar dat der

jeugd, de Minehassa het recht der meerderheid en Timor dat des

medelijdens, maar, terwijl men met al die rechten rekening bleef

houden zag men er niet tegen op ook nog te erkennen: Java heeft

het recht des gewetens, we mogen niet nalaten ons een volk aan te

trekken welks hoogere belangen tot heden schandelijk zijn verwaarloosd.

Tot lof van het Gen. mag niet gezegd de zending op Java begonnen

te hebben, want het sloot zich aan bij het bestaande, schonk vol-

doening aan met nadruk geopenbaarde behoeften. Wie echter de ge-

schied. van het Gen. kent zal het daar geen verwijt van maken,

maar gaarne aannemen wat een der zake kundige verzekerd heeft : het

Gen. „wilde altijd het liefst op Java werken.” Maar welke eer komt

het dan op dit gebied toe? Deze, dat door zijn toedoen de luchtwor-

tels van de plant der Nieuwere zending welke zoo lang boven Java

geslingerd hadden doch telkens weer afbraken, eindelyk een vasten

bodem vonden.

Dit geschiedde in Juli ’51 toen E. J. Jellesma zich vestigde te

Modjo Warno ').

1) E. A. ’44 p. 55, 56; ’45 p. 180, 183; '46 p. 53, 63, 68, 193; ’47 p. 10, 37,

77, 145, 152, 157, 165; ’48 p. 148, 151; ’49 p. 3, 5, 70, 92, 127; ’50 p. 28 , 34,



525

HOOFDSTUK XIX.

MODJO WARNO.

(Kaartje in Meded. XXV).

In Nov. ’47 kwam ter Mndverg. een voorstel ter tafel, door den

Inspector uit Indië gezonden, inhoudende: Jellesma te bestemmen tot

geestelijken leidsman der Christen-Javanen in de omgeving van Soe-

rabaia. ,Mogt de reg. het beletten, dan behoort het Gen. plegtig te

protesteren en met alle geoorloofde middelen zijn doel trachten te

bereiken.” Ter toelichting werd aangevoerd dat Jellesma voor Java

innerlijke roeping had, reeds bij Guericke zich op het Jav. had toe-

gelegd, ja zoozeer zijn zin had gezet op dit werk dat hij zich des

noods van het Gen. wilde los maken om zich zelfstandig te vestigen

en te kunnen „volhouden, wat hem ook tegen mogt staan.” ’t Was
goed dat men hier toegaf want reeds 4 Oct. te voren had de Inspector

„op het heetst des daags, 7 uur achtereen het lakensche pak aan”

eene audiëntie bij den G.-G. (J. J. Rochussen) gehad, en ten koste van

„menige zweetdruppel” de vergunning gekregen dat zijn secr. Jellesma

zich in het stadsgebied van Soerabaia vestigen mocht. Nauwelijks was

dan ook de Inspector vertrokken of zijn wakkere secr. was reeds

den 22®‘®" Febr. ’48 te Soerabaia, waar hij niet alleen door den res.

maar ook door de pred.
,

als wier helper hij zich beschouwde en die

er nogal iuzaten met die zoo verspreid wonende jav. Christenen,

vriendelijk ontvangen werd. Na met eene dochter van Bar in ’t hu-

welijk getreden te zijn vestigde hij zich 6 Sept. ’48 te Dinójó, vlak

bij Soerabaia.

Gemakkelijk was zijn arbeid juist niet, want de 464 inl. Christ.

die sedert 5 jaar door de pred. van Soerab. gedoopt waren, woonden

verspreid in de res. Soerabaia en het daaraan grenzende Kediri.

Stonden zij wat kennis aangaat nog op lagen trap, in hunne be-

lijdenis van J. Chr. als Zaligmaker van zondaren waren zij tegenover

de Moham. over het algemeen zeer beslist, en zoo er hier en daar

42, 74, 86, 93; ’51 p. 4, 5, 18. Handel. "'46 p. 34; ’47 p. 12, 13; ’49 p. 14; ’51

p. 7, 35. Mndber. ’48 p. 113, 157; ’50 p. 53; ’79 p. 45. Meded. I p. 177; V p. 275.

XXIV p. 337 ; XXVII p. 161. v. Rhijn
,
Reis p. 50, 574. Craaxd:jk, Ned. Z. Gen. p. 154,

Harth., Ev. Zend. p. 26, 150, 159. Brcmcad, Ber. p. 23. Gesch. der Christ.

Kerk in Taf. II p. 552. v. Hoëvell, Reis I p. 199. De Vereeniging IX p. 433,
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gevonden werden, ’t waren er maar 2 of 3 op de 100, die lezen

konden en dus in staat bleken den weg der zaligheid in het

N. Test. na te speuren, deze waren volijverig om zoo des Zondags als

op werkdagen anderen te onderwijzen, terwijl zy wederkeerig als

voorgangers der gem. erkend werden. Toch waren er tal van plaatsen

waar een voorganger ontbrak of een beter gevormde noodig bleek,

en het eerste waaraan Jel. zich wijdde was: de opleiding van inl.

voorgangers (goeroes) die ook als onderw. dienst konden doen. Zulke

mannen konden een overgang vormen tusschen den slaafschen Javaan

en den Europeaan, want deze laatste, onmiddelijk werkend, kon zeer

licht
,
de ervaring had het al geleerd , europ. gebruiken invoeren welke

bij den Javaan hoogmoed zouden doen geboren worden ja waarop hij

zich zou verheffen. Jellesma, de wortelen niet willende afsnijden die

de bloesems hunner phantasie moesten voeden, wilde den Javaan ook

als hij Christen werd, niet meer dan hoog noodig los maken van den

bodem van het eigen leven en dit zou z. i. het minst geschieden als

hij door mannen uit eigen midden op hem werkte. Zulk een wyze

van arbeiden had bovendien nog het voordeel dat de christen-inl. de

brug werd over welke de europ. zendel. tot den inl. naderen kon,

dat zij door haar stillen gang weinig opzien wekte en tot botsing en

wrevel minder aanleiding gaf. Hij wachtte niet tot men hem toestem-

ming gaf voorgangers op te leiden en toen hij in Mndber. ’48 p. 126

las hoe van hem verwacht werd dat hij de javaansche voorgangers

„tot het wèl vervullen” hunner taak zou zoeken op te leiden
,
had hy

in Febr. ’49 reeds 4 mannen, te Sidokaré vroeger als voorgangers

erkend, naar evenzooveel gemeenten in de buurt gezonden om er 4

of 5 mnden als goeroes te arbeiden. Daarna zou hy hen eenigen tijd bij

zich aan huis nemen om hen, met anderen, wat meer te ontwikkelen.

Dewijl elke goeroe 16 a ƒ 20 ’s mnds behoefde en elke kweekel. ook

ongeveer ƒ 10 per nmd zou kosten, berekende hij voor hen per jaar

ƒ 1800 noodig te hebben. Wel hoopte hij , en is in die verwachting

niet geheel teleurgesteld, dat eenige bydragen zouden inkomen, dat

ook de inl. Christ. , hoe arm ook, iets voor het onderwijs konden af-

zonderen, ja dat die kweekel. en goeroes in staat zouden zyn iets te

verdienen door handel, landbouw of ’t onderwijzen van kinderen

van Hoofden, maar dit alles was onzeker en het Gen. zou wel moe-

ten hy passen. Hier bleek men daartoe niet ongenegen en vóór ’50

had Jellesma reeds een paar personen bij zich aan huis. Aange-

zien dit getal merkelijk toenam
,

beschouwt hy zelf October ’51

als de aanvangstyds zyner Opleidingsschool terwijl het getal kweekel.



527

in den regel een 20 bedroeg. Het waren meest ongehuwden van 15

tot 30 jaar, en dewijl zij alles, tot zelfs een zakduit toe, van het

Gen. ontvingen, was het billijk dat zij het huiswerk verrichtten
,
deels

om niet traag of hoogmoedig te worden, deels ook om kosten te be-

sparen. Zijn overig werk bestond in het zich oefenen in ’t Jav. waarin

hij Pinkster ’49 te Sidokaré zijn eerste toespraak hield, het schrijven

van leerboekjes welke hij door zijne helpers liet vertalen en afschrij-

ven, en iu het bezoeken, een paar keer ’s jaars, van de verspreid

wonende Christenen.

Van vrucht op zijn arbeid kon hij begin ’50 ,niet veel spreken”

en had hij te klagen over de tegenwerking van maar één persoon,

op , bijzondere medewerking” viel niet te roemen. De oorzaak lag

hierin, dat de Soerab. Christ. te weinig rekening gehouden hadden

met de waarheid dat het Christendom, van heidensch standpunt be-

zien, veel eischt en weinig geeft. Onder de .Jav. is de godsd. zoozeer

saamgeweven met het huiselijk en maatsch. leven dat hij daarmee een

geheel uitmaakt. Hij is geen zwaard ’t welk men uit de schede kan

trekken en door een ander vervangen, neen zwaard en schede zijn

zóo aan elkaar geroest dat ze hoogst moeilijk te scheiden zijn. De

wijsheid gebood dus bij overgang aanvankelijk niet meer te eischen

dan bepaald noodig was om zich uitwendig als Christen te vertoonen

,

en veel wat noodig of wenschelijk is over te laten aan voortgaande

ontwikkeling.

De eerste inl. Christ. had men echter te Soerab. wat holl. woorden

geleerd, een bijb. naam gegeven, de kris ontnomen, het hoofdhaar

ingekort, de kabaja voor het buisje doen wisselen, aangemaand den

hoofddoek af te leggen en dergelijke zaken meer. Toen enkele doop-

cand.
,

te Ngoro was zulks nooit geëischt, hiertegen bezwaar opperden

had Jel. hen in ’t gelijk gesteld. Als zij maar najaagden wat welvoe-

gelijk was, behoefden ze het nationale niet uit te schudden en voor

zichzelf warsch van europ. piëtistische vormen, achtte hij deze aller-

minst geschikt voor oosterlingen en — hield die meening niet voor

zich. Als een kwartiermaker van nieuwe denkbeelden werd hij des-

wege met wantrouwen bejegend, iets waartoe men zich dubbel ge-

rechtigd achtte omdat er van hier, en dat was zeker een fout van

hel Gen., nog geen krachtig protest was aangeteekend tegen dat

maken der Javanen tot karikaturen van de Europeanen.

Tot eer van de Christ. te Soerab. zij echter vermeld dat hun inzicht

in dezen zich zóo wijzigde dat Jel. te M. Warno gevestigd zijnde

allengs hun vertrouwen herwon. In ’52 reeds ontving hij van het
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Hulpgen. aldaar 120, van een Zondagavond Bidgen. 123 en van het

pas opgerichte „Fonds des vredes door het bloed des kruises” ƒ 160,

terwijl men hem voortdurend bleef steunen.

Wat de tegenstand betreft, deze kwam vooral') van zeker land-

heer Günsch te Sidokaré. Deze
, een geestverwant van Emoe

,
had in

’43 zijne 4 uur van Soerab. gelegen kampong waarin veel Chineezen

woonden, op voorbeeld van Coolen, ook voor Christ. opengesteld

en aan hunne vestiging zelfs enkele voordeelen verbonden. Vele

Christ. verlieten nu zoowel Coolen’s landgoed als andere dessa’s

om zich te Sidokaré te vestigen, waar de landheer niet slechts een

kerkje bouwde dat hem ƒ 1000 kostte maar ook de school zóo goed

inrichtte dat er zelfs hier te lande op gewezen werd en aan Gunsch

de verdienste toekomt verschillende flinke voorgangers gevormd te

hebben. Tegen Jellesma, van wiens naam hij eens misbruik zou ge-

maakt hebben en die zulks niet ongemerkt voorbij had laten gaan,

was hij echter zóo gekant dat zijn opgezeten Christ. hem niet

mochten aanzien noch zijn huis voorbijgaan. In z^ne kerk mocht

hij geen godsd. oef. houden, ja te Rott. zou hij zyne terugroeping

vragen, en indien deze niet volgde zouden de inl. gem. bij hetGouv.

op zijne verwijdering aandringen enz. Een samenkomst waarop de

ontstemde landheer 7 grieven te berde bracht, waaraan de 2 pred. die

Jel. vergezelden en zjjn partij kozen, geen gewicht hechtten, leidde

tot geen bevrediging en Günsch diende bij den G-G. het verzoek in:

voor zijne gem. op kosten van een der Zend. Gen. een eigen zendel.

te mogen hebben. Het advies ’t welk de kerkeraad van Soerab. om-

streeks Oct. ’49 aan de Reg. op dit verzoek gegeven heeft, is zeker niet

gunstig geweest, maar Jel. die geen sta-in-de-weg wilde zijn tot het

verkrijgen van een zendel. als wettig leeraar voor de jav. Christ.
,
gaf

in Mrt. '50 de hem opgedragen leiding van die lieden aan de pred. van

Soerab. terug. „Hij meende hierdoor een openlijk bewijs te geven dat

hij gekomen was om te dienen, maar ook dat hij van de jav. Christ. als

zendel. niet afhankelijk was.” Hij kon best op zich zelf staand werken,

doch de vraag was : of hij dan nog recht had den Doop toe te dienen

als de pred. zulks liever niet deden? Het Bestuur zat er wel een

weinig mee in. Het begreep dat door Jel. besluit de Ev. pred. onder

0 De Christ. van AVaroe Djaeng zouden door het districtshoofd van daar ver-

dreven zijn omdat ze Christ. waren
,

terwijl die te Pandahan mede de Christ.

strafte en ze met vrouw en kind. in de zon te pronk stelde. Mndber, ’79 p. 44.
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de Jav. schade leed, en daar hij nu eenmaal bij Güifsca in het zwarte

boek stond was het geneigd aan den franschen zendel. Schüh die, te

Soerab. op reisgelegenheid wachtend, door Güssch was overgehaald

naar Sidokaré te komen, diens in Aug. ’50 gedaan verzoek om daar

te mogen blijven toe te staan, wanneer de Reg. geen bezwaar maakte.

Jel., zoo meende men, vond in de opleiding van voorgangers over-

vloedig arbeid. Daar men echter ook in dezen ’s Heeren leiding

wenschte te volgen nam men eene afwachtende houding aan die kon

opgegeven toen Schüh, die het met Günsch ook niet kon vinden en

van den Res. geen verlof tot langer blijven kreeg, in Mrt ’53 weer

te Soerab. was. Ook de vraag, of Sidokaré wel een zendel. noodig

had liet steeds meer een ontkennend antwoord toe. De Javaan, ge-

boren landbouwer als hij is, kon daar geen bouwgrond vinden en

dewijl hij pottenbakken gaarne aan de Chineezen overliet en varkens

schieten of koeliedienst niet genoeg opleverde zochten velen andere

streken op. Sidokaré werd nu door de pred. van Soerab. van tijd tot

tijd en door een jav. voorganger geregeld bezocht ’) en toen boven-

dien de soerab. kerkeraad in ’t voorjaar van ’51 eene wettige aanstel-

ling gaf aan de voorgangers van de gem. te M. Warno, Sringat,

Wyoeng en Koedoeroes begon de vraag: of een tweede zendel. voor

den omtrek van Soerab. wel zoo hoog noodig was, zich in ander

licht dan voorheen te vertonnen. De zendel. Schot kon daarom ook

weinig kans hebben als zoodanig te Sidokaré, waar hij tijdens een

verblijf op Java, sanitatis causa, vertoefd had, benoemd te worden.

Toen de landheer later slechts een dag of 10 van het jaar op zijn

landgoed woonde en bovendien wat handelbaarder geworden scheen,

verzocht v. d. Valk, die zijn verblijf te Soerab. voor enkele door

,het Vredefonds” onderhouden armen en eenige vrouwen minder

noodig vond, zich derwaarts te mogen verplaatsen. In Aug. ’54 ging

hij er heen en bleef tot het volgend voorjaar, toen hij den dienst

van het Gen. verliet *).

*) In ’62, het landgoed was toen in andere handen, waren er geen 10 ehristen

gezinnen meer, was het kerkje afgebroken en kwamen er hoogstens 20 hoorders in

de bijeenkomsten en ongeveer evenzooveel leerl. op school. Versl. '63 p. 75.

*) Theod. Aug. Ferd. t. d. Valk in '28 te Grave geboren, was onderw. van

den 3dcn rang toen hij , aan een lang gekoesterden wensch gehoor gevende , zich bij

het Gen. aanmeldde en in Sept. '47 werd toegelaten. Bij zijne afvaardiging in Juli

'52 stelde hij zich nogal wijs aan en kon, na een jaar op Java gereisd te hebben,

sedert Xov. '53 zijne theorieën in toepassing brengen bij de jav. christ. te Soerab.,

Wijoeng en Sidokaré. Zijn verhuizen naar laatstgenoemde plaats heeft, naar de mee-

KRCIJF, Geschied. Sed. Z. Gen. 34
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Jel. nam nu weer een deel van zyn vroeger arbeidsveld over, en

dat hij geen aanstelling van het Gouv. had, daarover scheen men
zich hier weinig te bekommeren. Ook de zendel. zelf scheen deze

niet noodig te achten. Het opgejaagde stof had hem bedolven noch

ontoonbaar gemaakt en dewijl niet slechts de pred. en de leden van

het Hulpgen. maar ook de meeste ambten, hem genegen waren
, en

de voorgangers der gem. hem vertrouwden, voelde hy een nieuw

steunpunt onder zyn voet aangroeien.

Aangezien hij al eens had moeten verhuizen en in zijn tweede

woning bij Nojo last van overstrooming had, wat op de kweekschool

nadeelig werkte, meende hy, nu de dingen in de buurt van Soerab.

zoowat op orde waren, dat het zaak zou zyn zich dieper landwaarts

in te vestigen. Hy was dan van dat rondreizen wat af, want over

gouv. postpaarden niet kunnende beschikken kostte elke tocht te paard,

met een kweekel., ongeveer ƒ 75. Voorts ging er veel tijd mee weg

en het bezoek was dan nog in zooverre onvoldoende dat het geen

tegenwicht genoeg opleverde tegen den invloed door de dagelijksche

omgeving op de jeugdige Christen gem. uitgeoefend. Beter dacht hem

dus zich te vestigen op eene plaats welke hij tot middelpunt van zyn

werk kon maken.

Zeer beval zich daartoe aan de dessa Modjo Warno, een goede 20

uur van Soerab. te midden eener maagdelijke wildernis gelegen. In

’44 had zekere door Coolen uit Ngoro verjaagde Abtsaï, wiens later

aangenomen christendom niet van den echten stempel bleek, zich in

die omgeving neergezet en woonde er met zijne gezellen de eerste

twee jaren, uit vrees voor tygers en slangen, in hutten op de hoo-

rnen. Hy deed echter zoo dapper zyn werk dat byl en vuur al spoe-

dig op het bosch een open plek veroverd hadden, die voor rystveld

of koffietuin veel beloofde. Naarmate de open grond grooter werd

vlood de tijger en schuifelde de adder weg en de eene rij hutten na

de andere verrees. De Res. gaf aan de ontginners enkele jaren vry-

dom van grondlasten, en Dagangan, vermoedelyk in herinnering aan

het oude Madjapahit in Modjo Warno herdoopt’), nam zód in be-

ning van een zijner collega’s, zeker niet gestrekt om „zijne veerkracht te verleven-

digen”. Tot bepaalde „ontkenning” gekomen bedankte hij in ’55 en werd later

leeraar aan het Gymn. te Bat. E. A. '47 p. 96; ’49 p. 22; ’52 p. 74; ’53 p. 18;

'54 p. 52, 58, 136. Handel. '52 p. 52; '55 p. 38. Versl. '54 p. 28.

*) Modjo beteekent zoowel een boomsoort als een vrucht, terwijl Warno = ver-

scheidenheid is, zoodat de naam zou beteekenen: keur van vruchten of boomen. Bijv.

V. d. Java-Bode '91 no. 292.
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volking toe dat de dessa allengs de aanzienlij kste uit die buurt werd,

iets waaraan de stichter niet veel schijnt gehad te hebben daar hij

16 Aug. ’80 in armoede overleed. Jellesma die er 5 Dec. ’48, op ver-

zoek, voor het eerst verscheen, vond Paulus Tosaki uit Sidokaré

aan den ophouw van ’t Godsrijk werkzaam, doopte 3 dagen later 56

inl., en uit stoffelijk en geestelijk oogpunt, er woonden maar 5

Moham.
,
kwam de plaats hem zóo veelbelovend voor dat hij

,
na

herhaald bezoek, in het Versl. over ’50 de verzuchting slaakte: Jam-

mer dat ik daar niet wonen mag. Zijn wensch werd het volgend jaar

vervuld, want toen hij in Apr. ’51 aan den Res. verlof vroeg daar

,in een bamboezen huisje te mogen wonen”, werd het gegeven *).

Nemen wij in aanmerking dat 4 jaar later aan Hoezoo geweigerd

werd zich van Semarang naar Kajoe Apoe te verplaatsen dan is dit

verlof, zich in ’t binnenland te mogen vestigen, hoog te waardeeren.

De dag van zijn aankomst, 8of9Juli’51, was dan ook een vreugdedag

voor de geheele dessa en Jel. gevoelde zich daar recht op zyn plaats.

Hij vond er ruimschoots arbeid onder de 244 Christ. die daar, en de

460 welke op 7 in de buurt liggende plaatsen gevonden werden. Van
den stelregel uitgaande ,minder goede verzorging is toch beter dan

niets” legde hij ook hier zich toe op de vorming van voorgangers

en achter zijne woning, van welke men het afbeeldsel vóór dl. V der

Meded. vindt, verrees dan ook weldra een „collegiezaal” d.w.z. een

door gevlochten wanden omsloten plek met een op vier middenstijlen

rustend rieten dak gedekt, waar binnen een lange ruwe tafel door

een paar banken van gelijk maaksel omgeven, op den uit aarde be-

staanden vloer stonden.

Bijgestaan door den onderwijzer Albertüs gaf Jel. daar dagelijks

aan een 20 tal aankomende jongelingen en gehuwden les, ten einde

leidslieden te vormen van welke men eenigszius hopen mocht dat zij

bruikbaar zouden zijn. Voor hunne bezoldiging waren mede zeer wel-

kom de ƒ 5000 welke een ongenoemde door Dr. Beets geschonken

had, en die men hier besloot voor colportage te besteden. Hoezoo

0 E. A. ’47 p. 152, 157; ’48 p. 151; ’49 p. 72, 74 , 7G , 78, 97, 129; '50 p. 57

e. V., 100, 111—113, 158; ’51 p. 6, 22, 26, 42—44, 47, 55, 69, 80, 88; ’52 p.

13— 17, 33, 63; ’53 p. 121. Mndber. ’48 p. 126, 160; ’50 p. 61 , 70, 81, 147; ’51

p. 76; ’53 p. 10, 12; ’55 p. 82; ’73 p. 183; ’79 p. 44. Meded. I p. 57 ;
VII p. 241 ;

IX p. 58; XXIV p. 375, 577; XXVII p. 333. Verslag ’53 p. 20, 21; ’57 p. 25;

’58 p. 33. V. llmjN, Reis p. 163, 575. Craakdijk, N. Z. Gen. p. 163 e. v.

IIartu., Ev. Zend. p. 105, 170 e. v. Brdmund, Ber. p. 13, 18, 34, 36.

34*
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werd uitgenoodigd enkele traktaatjes te schrijven en Jel. kon nu aan

eiken Evangelist-colporteur 12 a ƒ 15 per mnd geven.

Dat die uitzending, nog in ’t voorjaar van ’51 was een predikend

Javaan die zonder pas reisde te Grisee gevangen gezet, met omzich-

tigheid moest geschieden spreekt van zelf, maar Jel. ondervond geen

moeite toen hij in ’53 voorgangers zond naar het landgoed Simo

(res. Soerakarta), naar Koedoes en Japara, en hen bovendien in zijn

eigene gem. plaatste ook om onderwijs te geven aan een goede 100

leerl. Zelfs had hy den moed in ’54 zyn jav. helpers op allerlei toch-

ten, ook tot eigen oefening, uit te zenden en vrucht van al dat

werk, waarbij nog eigen geregeld bezoek kwam, was: dat het getal

Christ. steeds toenam al kwamen ze ook niet talrijk als vogelvluchten.

Te Ngoro, het landgoed van Coolen, waren einde ’52 slechts 42

Christ. terwijl, toen de landheer het doopen vrijliet, er een jaar

later 330 gevonden werden. M. Warno dat wil zeggen de vijf

dessa’s welke te samen die kerkelijke gem. uitmaakten, telde einde

’55, de 234 kinderen er bij gerekend, reeds 516 Christ. terwijl er in

17 dessa’s in de buurt van Soerab. 1570 waren. De werkkring werd

dus voor één man te groot, doch in ’55 kreeg Jell. hulp. Aan ten

Zeldam Ganswijk gaf hij in de res. Kediri en Madioen 6 gem. met

ruim 200 zielen, aan Harthoorn in de res. Soerab. en Pasoeroewan

4 gem. met 184 zielen, terwijl hem nog bleven 9 gem., op ééue na

allen in de res. Soerab. gelegen, met 1134 inwoners.

Hy vond nu meer tijd zich aan zyne kweekschool te wijden. In ’55

had hy 26 kweekel.
,
welk getal, ofschoon hij er het volgend jaar 8

uitzond, niet afnam. Hij trachtte hen te leeren het meegedeelde zelf-

standig te verwerken en op jav. manier voor anderen te behandelen,

maar gevoelde best hierin niet by allen te slagen, terwijl er helaas!

ook onder waren die meer met het oog op de eer, het gemak, en de

bezoldiging van 20 a ƒ 25 voor het ontvangen van gasten, dan uit

liefde voor het Godsrijk arbeidden. Onze zendel. begreep dus terecht

dat hy die uitgezondenen maar niet nu en dan ter loops mocht ont-

moeten doch hen van tijd tot tijd eens rustig voor enkele dagen in

zijne nabijheid moest hebben, ten einde hen te onderrichten
,
te sterken

en te bezielen. Sedert ’54 liet hij hen dus 2 of 3 keer ’s jaars ge-

durende eene week bij zich komen. Trots al deze zorgen gebeurde

het toch dat voorgangers die, omdat er genoeg waren, zelfs in zeer

kleine gem. geplaatst werden
,
de leden er van traag in ’t benaarstigen

maakten, ja zelve tot luiheid vervielen, in schulden raakten of wel

de liefdegaven der gem. tot voorziening in eigen behoeften gebruikten.
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Van oordeel zijnde dat de Javaan het Ev. het best zou aannemen

van landgenooten wensclite het Bestuur toch liefst door voorgangers

te blijven arbeiden en, al kon Jel. de belangen der kweekschool

niet behoorlijk behartigen, men wenschte haar toch te handhaven

en ontried dus aan Ganswijk, al mocht hij ook enkelen opleiden, het

oprichten eener tweede kweekschool. In ’56 werd de eene te M. Warno,

al bleek die plaats wegens voortdurende ontginning voor velen onge-

zond, door niet minder dan 37 leerl. bezocht en zij kostte aan het

Gen. ƒ 1833.

Jel. vond ook nog tijd zich aan letterkundigen arbeid gelegen te

laten liggen. Hoewel hij de jav. taal beschouwde als een der Enaks-

kinderen die de inneming van het land zeer in den weg stonden

,

hij, die reeds met Pinkster ’49 in deze taal tot de gem. gesproken

had, rekende dat men in 4 of 5 jaar in staat zou zijn zich van haar te

bedienen. Hij had in ’55 een Bijh. geschied, en eenige Gezangen, navol-

ging van de onze, te Kott. laten drukken ’). Of eene Verklaring van

de eerste 10 kap. v. h. Evang. v. Lukas gedrukt is durven we niet ver-

zekeren, maar uit hetgeen hij in ’t Jav. uitgaf blijkt genoegzaam dat

de eerste zendel. des Gen. die van deze taal zich bedienen moest,

eene werkkracht bezat welke hem zelfs op een terrein voerde waarop

hij, ook bij langer leven, onmogelijk lauweren oogsten kon. Het jaar

’57 was voor hem moeilijk geweest omdat ernstige ongesteldheid hem
hinderde maar ook omdat hij ten derde male een kind verloor en er

gedurende zijne afwezigheid te M. Warno tooneelen van ongebonden-

heid hadden plaats gehad welke hem noopten den toegang tot den

Avondmaalsdisch aan 5 aanzienlijke maar onboetvaardige leden te

ontzeggen. Onder veelvuldig reizen, niet altijd in een bendi maar

vaak te paard, had zijne gezondheid zeer geleden en toen in ’t voor-

jaar van ’58 eene dyssenterie hem aangreep werd deze nog wel be-

streden maar de krachten bleken te luttel om er bovenop te komen.

Den 16'^®" Apr. ’58 overleed hij
, 41 jaar oud. Nog vóór de Alg. Verg.

van ’58 was de treurmare hier bekend en niet alleen werd bij die

samenkomsten een hartelijk woord aan zijn nagedachtenis gewijd maar

waar Beets, in de Gr. kerk te Rott. de Rede houdend, zijnen hoorders

9 liet Gen. gaf verlof 300 ex. te drukken doch wilde, ook de taal scheen maar

zoo, voor den inhoud niet aansprakelijk gesteld worden. J. Esser noemde ze

(Ileraut 18 Nov. ’83) eene „proeve van onsamenhangende rijmelarijen.” Ze werden

verdrongen door een bundel van 24 liederen, met bijlagen, vooral door Hoezoo ver-

vaardigd, die na lang door afschriften vermenigvuldigd te zijn, in ’74 te Soerab.

gedrukt werd. E. A. ’55 p. 88. Mndber. ’75 p. 62.
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voorstelde noe zich van dag tot dag in den hemel het volk vergadert

„in welks menigte de heerlijkheid des Konings is” voer er eene tril-

ling door de schare toen hij den blik des Heilands met welgevallen

rusten liet op een blinkende rij van Ev.boden — „en ook op den

man die van M. Warno komt, apostel der Javanen, Zijn vriend en

den onzen.”

In no. 9 der Mndber. van ’58 werd een zeer waardeerend art. aan

Jellesma gewijd ‘).

Wie de „boven andere bevoegde” was die, gelijk daar in uitzicht

gesteld werd, ons nader met Jel. en zijn arbeid bekend zou maken

weten we niet, maar wel dat het stuk zich wachten liet. Nog in ’72

wordt in de Mndber. erkend, dat het niet gemakkelijk was hem in

zijn leven en werken te doen kennen, terwijl er buitendien sedert

zijn dood zulke „droevige ervaringen” zijn opgedaan en zooveel „be-

denkingen” zijn ingébracht tegen het werk op Java „dat het niet wel

mogelijk is, zich met de vereischte ingenomenheid en onpartijdigheid

tot dat werk te zetten.” Blijkbaar wordt hier gedoeld op hetgeen

door enkele zendel. over het werk op Java in ’t midden werd ge-

bracht voor hen die tot het Gen. behoorden, maar vooral op de

geschriften van een afgevallen zendgl. die dat werk voor de recht-

bank van een publiek riep ’t welk der zending minder genegen was.

Harthoorn die, na een jaar bij Jellesma vertoefd te hebben, in ’t na-

jaar van ’55 zich te Malang vestigde en na Jel. dood de zorg voor

diens gem. tijdelijk op zich nam, begon in’59, zooals van vertrouwde

zijde verzekerd werd, „voor goed” te wankelen. Dit had ten gevolge

dat hij, na zonder verlof in ’62 herwaarts gekomen tezyn, door eene

Comm. gehoord en Apr. ’63 uit den dienst des Gen. ontslagen werd.

Het Verslag der „Comm. in zake Harthoorn” werd met een paar

bijlagen den direct, toegezonden, en al maakten deze niet, gelijk

Büsken Huet geliefde te zeggen „de geheele prot-kerkelijke wereld”

uit, de ontslagene achtte zich geroepen tegen dat Verslag op te

komen ^). Nog in hetzelfde jaar verscheen De Evang. zending in Oost-

1} E. A. ’51 p. 55; ’52 p. 15, 33; ’53 p. 121; ’54 p. 45, 47; ’55 p. 112, 117,

120; ’56 p. 187, 199; '57 p. 25, 129, 143, 216; ’58 p. 127, 229; '63 p. 82. Mndber.

’50 p. Cl; ’58 p. 133; ’73 p. 132. Meded. VI p. 271; VII p. 212. Verslag ’52 p. 21;

’53 p. 20; '54 p. 24; '55 p. 23, 33; '56 p. 2, 23; '27 p. 24; '58 p. 29, 32. Handel.

58 p. 6. Brümünd, Ber. p. 18. Beets, 's Heilands goedkeuring enz. Haarl. '58 p. 18.

2) Eerst nadat Hakth. zijn boekske uitgegeven had werd het Verslag publiek ge-

maakt in Meded. '63 waarop Hauth. in Apr. '64 volgen liet: Oude Gi ieven en Nieuwe

bewijzen enz. op welke Nkdb. nog enkele „Aanteck.” geven kon aan het slot van
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Java en of nu, gelyk B. Huet verzekert, Dr. A. Pierson ,blijkbaar

de eigenlijke schrijver van het boekje” is, dan wel of deze het, gelijk

in de voorrede verklaard werd, slechts aangekleed heeft opdat het

zich aangenaam zou voordoen, kan ons onverschillig zijn, want alles

komt aan op de „mokerslagen” waarmede, volgens die voorrede,

Harth. gerechtigd heette de zaak der zending te „ontmoeten.” Mocht

iemand duchten dat, waar de pen niet, gelijk wel eens geschied is,

met eene gard maar met een voorhamer vergeleken wordt, er van

Jel. weinig zal over blijven, hij stelle zich gerust. Harth. denkt met

sympathie terug „aan den gelukkigen tijd” dien hij „onder blijde

verwachtingen en opwekkende gesprekken” bij dezen gesleten had

(p. 181). Hij noemt hem een „uitstekend” man, ja is zóo vervuld

van „de voortreffelijkheid van zijn persoon” dat hij een vol dozijn

goede eigenschappen van hem opgeeft (p. 175). Bij dien lof steekt

echter des te schriller de onbarmhartige kritiek af welke hij over

diens werk laat gaan, en als we lezen hoe hij hem als dupe voorstelt

bij ’t aannemen van kweekel. (p. 133) ja als ’t ware den spot drijft

met zijn onderwijs (p. 137) dan kost het moeite van een man die

zulke bladz. kon laten drukken eenigeu lof voor Java’s eersten zendel.

aan te nemen.

Hoe men echter over Harth.’s gemoedsgesteldheid denke, wat hij

over den eersten Evang. arbeid op Java te berde bracht mag niet

stilzwijgend worden voorbijgegaan. Sprak hij over de Mineh. en andere

zendingsvelden zóó dat hij terecht gewezen moest worden ‘), over

Java was zijn recht van meespreken op meeweten gegrond. Waarom
het ontkend

,
even als er na Riedel’s dood zekere ontnuchtering

plaats had ten opzichte van Tondano, zoo kwam er na Jel.’s dood iets

dergelijks over hen die in M. Warno belangstelden. Hoezoo erkende

zijne Geschied, teqenorer Kritiek. Aan de beide geschriften van Harth. werden door

C. P. Tiele een paar opstellen gewijd in De Tijdspiegel ’65 waarin achter vele be-

weringen van II. een ? geplaatst wordt en het dezen als een groot gebrek aange-

rekend wordt dat het niet altijd even duidelijk is waarom hij iets afkeurt en het

doorgaans niet is uit te maken wat hij daarvoor in de plaats wenscht. Ook Dr. B.

T. "W. V. Hasselt, die erkent dat hij hoog was weggeloopen met H's papieren kind

,

was, na 4 jaar op Java's Oosthoek pred. geweest te zijn, van oordeel dat H. het

kind maar niet had moeten meebrengen en het ook voor Dr. Pierson beter ware
geweest als hij zijn naam niet aan ’t boekje had verbonden. Gel. en I'rijA. ’86 p. 189.

1) Hoe voorzichtig men moet zijn met Harth.’s ex tripode daarheen geworpen
beweringen, gelijk Niemann ze noemt, heeft deze aangetoond o. a. in hetgeen hij in

zijn Bijdragen, Rott. ’64 p. 35 in het midden brengt tegen hetgeen H. op p. 197

van zijn boekske over de Zuidzee eil. geschreven heeft.
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dat de toestand daar ,wel wat gedwongen en door zekere overspan-

ning gekenmerkt was” en Grfl. acht het genoeg bekend ,hoe de

geringe invloed van het Christ. ontmoedigend heeft gewerkt op de

zendel. die na Jel. in het arbeidsveld van Oost-Java zijn ingegaan.”

In hoever deze laatste daaraan zelf schuld waren door niet genoeg

rekening te houden „met den oorsprong dezer gem.
,
met de middelen

die toen gebezigd werden
,
met den korten tijd die er sedert het ont-

staan van dat alles verloopen was”, staat ons niet te beoordeelen,

maar veilig mag worden aangenomen dat ook Jel.’s wyze van werken

daaraan niet onschuldig was.

Met te waardeereu oprechtheid werd zulks dan ook, tot op zekere

hoogte en onder het aanvoeren van rechtmatige verontschuldiging,

erkend door Vookhoeve en Nrdb.
,

alsmede door Grfl. en P. Jansz.

die allen tegen Harte, in het krijt traden '). Raadplegen we, behalve

deze, ook nog het , Verslag” der Comm. dan blijkt, tot hoofdzaken ons

bepalend, dat Jel. wat het onderwijs der kind. aangaat zeer op hunne

godsd.- te luttel op hunne maatsch. behoeften gelet heeft. Behalve het

N. Test. waren er wel weinig leermiddelen, maar het N. Test. te

gebruiken als een hoek om uit te leeren lezen was niet doelmatig,

en den kind. een vraagboekje in handen te geven dat, hoe goed

wellicht in andere omgeving, de voor dien kring noodige beknopt-

heid miste kon mede geen doel treffen. Door de Comm. werden de

scholen dan ook als „niet geslaagd” beschouwd. Ook de kweekschool

was niet genoeg op het praktische leven ingericht, en hield Jel. mis-

schien te uitsluitend het oog op geschiktheid als onderw., de opleiding

hield ook niet behoorlijk rekening met hetgeen den Javaan belang-

stelling kon inboezemen. Daar werden, gelijk Grfl. het uitdrukt,

„eischen gesteld die niet konden voldaan worden”, daar waren „illusies

in het spel die door de werkelijkheid worden gelogenstraft.” De Comm.

erkende, misschien wel wat al te vlot, hoe Harte, voldoende had

aangetoond dat de opleiding van kweekel. „mislukt” was, al viel ook

niet te loochenen dat onder de 21 voorgangers, uit 87 leerl. gekozen,

ook enkelen uitmuntten. Ganswijk oordeelde dat de meeste „goede

arbeiders” waren onder welke zelden ontrouw plaats had, terwijl

Kreemer nog in ’90 schreef: „verre van daar dat zyne kweekschool

mislukt zou moeten heeten, zijn juist zijne oud-kweekel. onze aller-

beste medehelpers.”

‘) De eerste in een brochure. De Eo. Zend. op Oost-Java, den Haag ’64; no. 2

in het 6de kap. van zijn: Gesch. tegenover Kritiek, Rott. ’64
; no. 3 in Meded. VIII;

de laatste in Java's Zendingsveld
,
Amst.

,
’65.
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Natuurlijk kwani de geschiktkeid dier helpers uit in den toestand

der verschillende gem. Of, waar zóóveel van de omstandigheden af-

hangt, de vraag over het vormen van Christen dessa’s tot eene quaestie

van methode mag verheven worden, gelooven wij niet, maar Grfl.

verzekert ons dat Jel. „misleid door de aanvankelijk schijnbaar goede

resultaten” een voorstander is geworden van de methode om door

gem. vorming tot het Christendom op te leiden
,
zoodat de gem. middel

in plaats van doel
,
begin in plaats van einde werd. Indien dit zoo is

mag gernst worden aangenomen dat onze zendel., die in ’48 zich ver-

klaard heeft zelfs tegen het oprichten van scholen niet door- maar

voor-, niet tot bevestiging- maar tot vestiging van het Christ.
,

tot

het verlaten van dit beginsel genoopt is door plaatselijke omstandig-

heden. Hij vond bij zijn komst op Java reeds gem. benevens een

groot aantal verspreid wonende Christ. en daar deze aan allerlei in-

vloeden, zoo Christel, als mohara.
,
blootgesteld waren welke hij niet

goed achtte
,
heeft hij er heil in gezien

,
wat orde te brengen in dien

chaos door de Christ. te vergaderen in zoogenaamde Christen, dessa’s

ten einde hen onder zijn bereik te hebben. We zullen ons wachten

hem daarover hard te vallen dewijl ook Hoezco (Meded. IX) en Sme-

ding zulk een wijze van werken op Java noodig geacht hebben
,
maar

te loochenen valt het niet, men kreeg daardoor gem. wel niet zonder

Christ. maar zonder een genoegzaam aantal geloovige Christ. die er

de levende kern van uitmaakten. Natuurlijk nam men maar ieder niet

aan maar er werden toch, om met Voorhoeve te spreken, „Jav. ge-

doopt en in de gem. opgenomen
,

die de Tien geb.
,
de Geloofs art.

en het Onze Vader als eene van buiten geleerde les konden opzeggen

zonder genoegzaam blijk dat er hoogere behoeften in hun gemoed

ontwaakt waren”, terwijl anderen het Christ. aannamen omdat zij

„daartoe door belofte van stoffelijke hulp uitgelokt waren.” Nu be-

hoeven wij bij dit laatste wel niet aan zielkooperij te denken, maar

Hoezoo, Jel. opvolger te M. Warno, is toch van oordeel dat de vesti-

ging daar in den aanvang slechts met zoo gunstig gevolg bekroond

kon worden door het verleenen van stoffelijke hulp en uit het feit

dat de wed. Jellesma bij haar vertrek nog ƒ 477 had te vorderen,

trekt hij het besluit „dat onze Br. vroeger geen onbelangrijke som
onder de gem. heeft gebracht.” Hoezoo en Smeding erkennen evenwel

dat het vergaderen van Jav. onmogelijk is indien geen hulp verleend

wordt; Poensen heeft later getracht landelijke ondernemingen op het

touw te zetten, ja zelfs in de Soenda-landen werd zij door eene andere

Vereen, aan de inl. geboden. Men smeede dus daaruit geen wapen
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tegen den man die, de armoede der Jav. en de behoeften bij eene

vestiging in onontgonnen streek kennend, te hulp kwam met het

doel hen maatsch. en geestelyk hooger op te voeren. De christel.

waarheid behoeft zich niet altijd te ontzien een paard te beryden zoo

nederig als het stoffelijk belang, maar de gevaren daaraan, vooral op

het gebied van gemeentevorming, verbonden stelle men niet gering.

Ook de tucht, al beschouwt men haar niet met Harth. als , het troetel-

kind van het piëtisme” of „de afgod der nieuwere zending”, blijft een

belangrijke zaak doch zij kan
,
zoo men haar in eenigszins strengen vorm

wenschelijk acht, slechts dan uitgeoefend als de christel. voorrechten

gewaardeerd worden, en juist over dit laatste viel op dit zend.terrein

niet te roemen. Blijkbaar beschouwt Harte, de gem. op O. Java als

vijvers waarin zooveel kikvorschen kwaakten dat aan de aanwezigheid

van visch sterk getwijfeld mocht worden, doch Hoezoo óok tot oor-

deelen bevoegd, acht het bezijden de waarheid te beweren „dat het

onder die massa geheel ontbrak aan de zoodanigen die het om iets

meer dan stoffelijk belang te doen was; of te zeggen, dat er in het

geheel geene waren, wier toetreding getuigde van ingenomenheid

met de nieuwe elmoe (leer).” Hoe dit ook zij
,

veel heeft de tucht er

niet uitgewerkt, en zij kon zulks niet indien Grfl. recht had te

verzekeren dat zij, in plaats van als middel ter opvoeding dienst te

doen, verlaagd werd tot hulpmiddel om de gem. in stand te houden.

Jel. deed nog in zijn laatste levensjaar eene treurige ervaring op en

zoo we het officieel verslag daarvan toelichten door het tooneel

’t welk Harte, er van gelieft op te hangen (p. 104) dan is het dubbel

te betreuren dat onze zendel. geen tijd heeft gehad met het gebeurde

winst te doen.

Maken wij ons oordeel op dan zal wel niemand het metde„Comm.

in zake Harte.” oneens zyn dat de toen gevolgde methode „zeer ge-

brekkig” werkte, ja men zal het zelfs kunnen begrijpen dat de vraag

rees: Is het wel geraden den arbeid op Java voort te zetten? Maar

aan de andere zijde hebben we er ons over te verblyden dat het

Best. geen oogenblik geaarzeld heeft de hoofdlijuen door Jel. ont-

worpen en getrokken te verlengen, want te kort was nog op Java

gearbeid om met grond van resultaten te kunnen spreken. En wat

nu Java’s eersten zendel. aangaat, evenmin als men aan de rijzende

zon de morgennevelen of aan de komende lente de maartsche buien

wijt, evenmin mag men hem aansprakelijk stellen voor hetgeen op

Java af te keuren viel.

Men vergete niet dat hy baanbreker was onder een volk dat, hoe-
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veel gunstige gelegenheid het maatschappelijk ook voor de zending

bood, op godsd. gebied vrij wat moeilijker te bereiken was dan b.v.

het minehasische, ’t welk voor een deel het dwaze van zijn godsd. al

begon in te zien toen de zendel. daar kwamen. Habth. verklaart zelfs

dat er in de jav. wereld ,eene wederkeerige doordringing en eene

onbegrijpelijke zamenvoeging van het meest ongelijksoortige” bestond

,

ja hij noemt den Javaan „een Dr. Warhoofd zonder weerga”. De

denkkracht om met het abstracte zich bezig te houden, op zich zelf

al niet groot op een eil. waar de moham. slaperigheid zich voorgoed

een rustbed scheen gespreid te hebben, werd door de inl. literatuur

in den doolhof eener zóo ongebreidelde phantasie geleid, dat er voor

de eenvoudigste logica bijna geen plaats bleef. Voorts had men te

kampen met een mengsel van Hinduïsme en Islamisme dat bijgeloof

kweekte in velerlei vorm terwijl er een formalisme heerschte dat, in

allerlei onnutte oefeningen zich verloopend, een gevoel van werkhei-

ligheid deed post vatten ’t welk op de aanneming van het Ev. der

genade verlammend werken moest en waardoor zoowel de ethische

als de dogmatische leeringen van het Christ. indruischten tegen alles

wat sedert eeuwen door de bevolking geliefd, geloofd, betracht werd.

Voeg daaraan nog toe een heirleger van geestelijken, dat, als gewild

door het Gouv. en beschermd door de Hoofden
,

bij het volk in groot

aanzien stond en er belang bij had dat volk onder den duim te

houden, en men zal het Grel. moeten toestemmen „dat de mogelijk-

heid om onder zulk een volk te evangeliseren, zeer beperkt wordt.”

Nu is het wel waar, gelijk nu en dan in rekening gebracht is, dat

Jel.’s werkkring, toen lijj dien aanvaardde
,
een reeds voorbereide was

,

maar voorbereiding en voorbereiding is twee. Gesteld al dat deze wat

minder schaduwzijden had dan wenschelijk bleek, toch was dit er

een gevolg van dat Jel. niet, gelijk b.v. de zendel. indeMineh., kon

gaan werken zooals het hem goeddocht, maar zich bij het bestaande

moest aansluiten. Grfl.
,
die in de Javamissie nog al wat af te keuren

vond, schreef althans: „ik herhaal het dat zeer veel te verschoonen

is, omdat het bestaan van verspreide Christ. en gem. aanleiding heeft

gegeven tot veel wat in de methode is opgenomen.” -

Voorts zie men bij de beoordeeling van Jel.’s werk niet voorby
,
dat de

arbeid op Java eene proefneming was bij welker ontwerping, om met het

Verslag over ’63 te spreken, „een innerlijke aandrang meer gesproken

heeft dan berekeningen gegrond op heldere kennis van bestaande

toestanden.” Ofschoon Jel. de voor deze proefneming als ’t ware aan-

gewezen man was, toch is het een feit dat hg voor dezen akker geen
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bepaalde opleiding genoten had en reeds te oud was om, trots alle

inspanning en omgang met zijn kweekel.
,

zich in te werken in de

taal, de geschied, en de denkwijze der Javanen. Niet langer dan 10

jaar heeft hij met uitteraard gebrekkige hulpmiddelen en onder veel

tegenstand, ook van dessahoofden die meenden hem niet langer

noodig te hebben, kunnen arbeiden, terwijl hem den tijd ontbroken

heeft om wat niet proefhoudend bleek te hervormen. Ook zag Hakte.

geheel voorbij dat het Christ. vaak eeuwen behoeft om eenigszins

wortel te schieten en dat er toch ook op Java vruchten der zending

waren die maar niet zoo terstond in ’t oog vielen omdat ze zich

openbaarden op het gebied van het zedelijk-godsd. leven. Wy zijn

dus van oordeel dat Harte.
,

bij al wat door hem terecht in ’t midden

is gebracht, zeer onbillijk is geweest in het be- laten wy liever

zeggen in het veroordeelen van hetgeen in zulk eene korte spanne

tijds, ten bate van het Godsrijk, op Java is tot stand gekomen.

Wat nu Jel. aandeel hieraan betreft, we achten het boven bedenking

verheven dat hem dank toekomt voor zijn diensten en lof voor zijn

verdiensten. Mannen
,
alleszins tot oordeelen bevoegd hebben hem dien

dan ook toegebracht. Jansz. acht zijn arbeid zóo hoog dat hij zich

verzekerd houdt dat deze ,als een werk der liefde, bij den Heer zal

aangenomen wezen en zijne vrucht niet missen zal op Gods tyd.”

A. Kbuut waardeerde zeer ,de oudere voorgangers der gem.
,
vrucht

van Jel. arbeid” en de dir. Nrdb. waagde niet te veel door, na be-

strijding van Hakte. ’s inquisitoir, te verzekeren: dat het Gen. Jel.

„onder zijne beste zendel. heeft geteld” en het zal, voegt hy er aan

toe, „dat gevoelen niet ligt opgeven.” We hebben geen vrees dit te

zullen vernemen want door zijn afkeer „van een dol drijven, van

het verwekken van openlijk schandaal” zooals in ’t Versl. over ’64

verzekerd wordt, was hij „de type van den zendel. des N. Z. Gen.”

Nu is het te hopen dat tot zoo’n type ook nog andere karaktertrekken

dan de bekende nederl. „bezadigdheid” behooren, maar voorbijgezien

mag het niet dat een man van zulken geest juist bij den opzet der

Javazending de rechte man was. Harte, heeft zulks erkend door in

’56 te schrijven hoe hy het „een gelukkige zaak” achtte dat aan zulk

een man „de vestiging en regeling der zending” was toevertrouwd.

J. Kkuijt schreef in ’72 eene aanbeveling voor het Levensbericht ')

van dezen man „wiens werk bij het ophouden van zijn leven niet is

1) Door Mej. R. te H., Leeuw. ’72; 2de druk, Rott. ’74.
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gestorven.” Poensen ziet er dankbaar Gods leiding in: dat daarheen

iemand gezonden werd ,die door takt en toewijding de juist geschikte

was om het verstrooide te vergaderen en vaste grondslagen te leggen

waarop later voortgebouwd kon worden.” In dit laatste ligt dan ook

zijn verdienste en ’t was waarlijk niet te vroeg dat 20 jaar na zün

verscheiden door een eenvoudig gedenkteeken de plek werd aange-

wezen waar te Modjo Roto het stoffelijk overschot van „Toean Jel-

lesma” rust. Berekenen wij de waarde van dit meuschenleven naar

het aantal jaren dan zal het cijfer 41 wel niet tot onze verbeelding

spreken, maar leggen wij het den maatstaf der daden aan dan wijst

de wit marmeren plaat in dat „Stichter der gemeente Modjo Warno”

op eene daad die in de geschied, van Java’s kerstening genoeg mee-

telt om zijn naam n’et slechts voor vergetelheid te bewaren, maar

dien ook in dankbare herinnering te doen blijven ').

üe herderstaf, Java’s eersten Ev. bode ontvallen, werd tijdeljik op-

genomen door Harte, die herhaaldelijk M. Warno en omliggende

gem. bezocht en, dank zü de werkzaamheid van P. Tosari, zeer

tevreden was over de ontvangst hem bereid, de belangstelling hem

betoond. De kweekschool, een 25 personen tellende, werd reeds in No v.

’58 door hem zoo goed als opgeheven omdat er naar zijne meeningal

overvloed van personeel was. Voorts vergaderde hg daar en te Malang

nu en dan al de voorgangers uit den Oosthoek om met hen een ge-

deelte der H. Schrift te behandelen. Ook Hoezoo van Sem. bezocht

in ’t begin van ’59 eene maand de vac. gem. Toen deze, trots een

verzoekschrift van de aanzienlijkste inwoners, die hem te Semarang

houden wilden, in Aug. ’59 tot opvolger van Jel.
, mede op een trakt.

van ƒ 1920 benoemd was, viel het hem eenigszins moeilijk zich met

zijn nieuwen werkkring bekend te maken want behalve Doop- en

Lidmaat boeken, was er geen archief. Den Juli ’60 zich daar

gevestigd hebbende ontving hij alras van het Gouv. zijne toelating

„zonder eenige beperking.” Het huis bleek slecht en de kerk verwaar-

loosd terwijl de opgeheven nam.- en schaars bezochte voorin, godsd.-

oef.
,
het gebruik van opium en van meer nog, juist geen bewijs waren

1) E. A. ’48 p. 93; ’57 p. 24; ’60 p. 192; ’G3 p. 83, 89, 103, 108, 124. Mndber.

’79 p. 40. Verslag ’58 p. 33; ’61 p. 39; ’63 p. 64; ’64 p. 39. Meded. VIp. 243, 275;

Vil p. 164; VIII p. 116, 118, 141 , 145, 147; XXIV p. 353; XXXV p. 296. XXXVI
p. 290. Nrdb., Geschied, p. 146, 248, 278. Jansz., Java’s Zend.veld. p. 85. Craar-

DIJK, Ned. Z. Gen. p. 184. Voorhoeve, Ev. Zend. p. 22, 33.
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van opgewekt godsd. leven onder de 697 Christ. Met de 8 andere

gein., allen in het bezit van een voorganger, onder welke ook Soerab.

met 56 Christ., meest bedienden van Europ.
,
telde M. Warno’s werk-

kring 1475 zielen. De kweekschool had 2 leerl. die hij moest weg-

zenden, en er was, behalve te Sidjo Ardjo waar iets bestond ,dat

onder dien naam doorgaat”, maar ééne school en wel op zijne stand-

plaats, waar de 25 kind. zeer ongeregeld opkwamen.

Hoezoo bezocht maandelijks de buitengem. en vereenigde de voor-

gangers nu en dan ten einde hen te onderrichten. Dit laatste bleek

wel noodig want een hunner had, meenende dat het een christel.

feestdag was, „zeer stichtelijk” kerk gehouden op den verjaardag van

zekeren pangeran (prins) wiens naam hy in een te Sem. uitkomenden

almanak vond. In ’63 had de school op zijn woonplaats het tot 96

ingeschreven leerl. gebracht, en kon hij over bijeenkomsten ten huize

van gem.leden (kompoelans) ook niet roemen, de catechisatiën gaven

hem genoegen. In de godsd.oef. had hij in den regel een 80 hoorders,

een vyfde van de volwassenen, welke schrale opkomst voor een deel

te verklaren viel uit het feit dat velen ook des Zondags naar den

akker gedreven werden. Zijn huis werd wat bewoonbaar gemaakt en

in Nov. ’61 met den bouw eener nieuwe kerk, waarvoor hy een fonds

van ƒ 600 vond, een aanvang gemaakt. Ofschoon de belangstelling in

hetgeen niet van deze aarde is toenam, te M. Warno gevoelde Hoe-

zoo zich minder te huis, en dewijl hy vóór zijn heengaan uit Sem.

de belofte ontvangen had derwaats te mogen terugkeeren, herin-

nerde hij reeds in Aug. ’62 daaraan. Aangezien J. Krüijt, in Nov. ’58

op Java gekomen en te Sem. geplaatst, geacht kon worden genoeg-

zaam ervaring te hebben besloot men in Oct. ’63 de heeren van

standplaats te doen wisselen. Krüijt kwam 15 Mrt ’64 te M. Warno

en 2 dagen later vertrok Hoezoo. Gaan wij de eerste berichten van

Krüijt na, we zien dat hij 9 gem. met bijna 1300 zielen had. Uit M.

Warno, toen 712 zielen tellend, kwamen gemiddeld 120 personen,

of 1 op de 3 of 4 volwassenen ter kerk, terwijl op school een 40

kind., zoowat de helft der ingeschrevenen
,
geregeld kwamen. Behalve

deze vond hij nog slechts op 2 plaatsen eene school, terwijl de juist

dat jaar hier en daar opgerichte dessa-scholen ook niet veel betee-

kenden. Hy legde zich dus op het onderwijs toe en vóór zijn eerste

jaar ten einde liep had hij 4 kweekel. en enkele privaat leerl.
,
terwijl

zijne echtgenoote zich verdienstelijk maakte met les geven in hand-

werken. Door medicinale hulp, welke hij onder bijstand van den

zendel. Kijftenbelt meer stelselmatig inrichtte, zocht hy niet slechts
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met de menschen in aanraking te komen en vertrouwen te winnen,

maar ook het zich verlaten op de , gebenedijde toovermiddelen” der

inl. geneeskundigen (doekoens) te ondermijnen. De buitengem. bezocht

hij herhaalde malen en verzamelde de voorgangers er van
,

ofschoon

sommigen 17 uur van hem afwoonden, toch nog een paar keer om
hen te onderrichten, een voorrecht dat aan zijne eigene 3 helpers

wekelijks te beurt viel. Daar het hem hinderde dat velen tot het H.

Avondmaal kwamen die zich overigens weinig om godsd. bekom-

merden, besloot hij met de viering te wachten tot men er hem om
verzocht, zoodat hjj eerst in ’67, na voorafgaand onderwijs, voor de

maal den Heiligen disch aanrichtte en ook later wel weder eens een

jaar moest overslaan. Hoe men over dezen maatregel moge oordeelen

,

het heilige wilde hij hoog houden en we waardeeren des te meer

zijne betuiging dat hij, , eerst na veel arbeidens en dat gedurende

vele jaren, met betooning van veel liefde” de vrucht van God ver-

wachtte. Zou er echter vrucht gezien worden, dan moesten er meer

arbeiders komen en daarom begon hij reeds Sept ’66 er op aan te

dringen door iemand ,met voldoende geneesk. kennis toegerust” te

te worden bijgestaan. Ultimo Jan. ’70 kwam J. W. Roskes ’)
,
die zich

hier bijzonder op de heelkunde had toegelegd, als zijn medehelper

aan. De kweekschool voor inl. helpers, die nog altijd gesloten was,

werd heropend en een aangename ervaring was het dat de Herv.

gem. te Naaldwyk op zich nam jaarlijks ƒ 252 te geven om het

trakt. van de 5 helpers op 10 en ƒ 15 per mnd te brengen. Ook aan

Kruijt zelf viel een voorrecht ten deel, want Ds. H. te den Haag

had vóór zijn overlijden eenig geld bestemd om hem eens te doen

overkomen, en in ’71 bleek het daartoe reeds toereikende. Met be-

houd van van zijn trakt. kreeg hij verlof en kwam 1 Apr. ’72 hier.

Aangezien zijn ambtgenoot Roskes, tot adjunct van den Dir. benoemd,

30 Juli ’72 mede het werk neerlegde nam J. Kreemer, voor Malang

bestemd, den post tijdelükover* *).

By Kruijt’s terugkeer in Dec. ’73 viel hem zulk een „luistervolle

0 J. W. Koskes uit den Haag, 19 jaar oud en in Juni ’62 toegelaten, werd in

'69 afgevaardigd. Hij zeilde, na gehuwd te zijn met Mej. D. E. Nedrdenburg, 3

Sept. uit. E. A. ’62 p. 92; ’67 p. 162; '69 p. 73. Mndbcr. ’69 p. 167.

*) E. A. ’59 p. 64, 167, 210; ’60 p. 32, 187, 188; '61 p. 35; ’62 p. 6, 18, 175;

’63 p. 454; ’64 p. 215; ’66 p. 171; ’71 p. 42, 71, 200; ’72 p. 149. Verslag ’59

p. 48; '60 p. 41; '61 p. 39, 43, 49; '63 p. 69; '64 p. 43, 44; '65 p. 29; '68 p. 15.

Mndber. '65 p. 113; '70 p. 94, 104; '71 p. 30; '72 p. 45, 58, 159; '73 p. 22; '74

p. 144; '90 p. 135. Meded. VI p. 156; VII p. 405; X p. 89, 94, 96; XV p. 313,
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ontvangst” ten deel dat een Sem. blad er een uitgebreid art. aan

wijdde en met nieuwen moed werd de arbeid hervat. Dank zy de

doortastende maatregelen van Kreemer was de school, die in den on-

gunstigsten tyd nog door een 16Ö leerl., zoowat de helft der inge-

schrevenen, bezocht werd, van zwarte borden en 40 nette banken

voorzien, terwijl het onderwijs zelf door hem uitstekend geregeld

was. De Res. die er in Febr. ’74 een bezoek bracht was zóo voldaan

dat hy ƒ 800 schonk om een bewaarschool op te richten, waar het

jonge volkje niet slechts de ledematen zou leeren gebruiken maar ook

methodisch zou leeren spelen, ja al spelende leeren. Dewijl waar ge-

speeld wordt ook speelgoed noodig is gaf zulk een school gereede

aanleiding zijn vernuft te toonen zoo in het uitvinden van geschikte

spelen, als in het vervaardigen van, en leeren omgaan met speelgoed.

Voorts gelukte het Kruijt, die op kosten van het Gen. eene nieuwe

aangenaam gelegen woning kreeg, uit het dak der oude plus wat

bamboe en eenige ruw ineengezette stylen, iets saam te stellen dat

wel voorloopig aan de behoefte voldeed, maar aan welk „iets van

onmogelyken vorm” zeker pred. die het later bezocht, maar moeilyk

deu naam van schoolgebouw geven kon.

Toch ontvingen daarin, einde ’79, niet minder dan 467 leerl. onder-

wys onder welke bijna de helft van moham. ouders en, hoewel deze

wisten dat de 7 onderw. Christenen waren en het onderwijs in dien geest

gegeven werd, getuigt dit ter school zenden van vertrouwen en goede

verstandhouding. Voorts was het een verblijdend verschynsel dat een

vierde der leerl. tot het vrouwelijk geslacht behoorde omdat er uit

bleek dat men allerlei bezwaren die aan het laten leeren van meisjes

in den weg stonden, te boven begon te komen’). Waren er in ’65

slechts op nog 2 andere plaatsen in den werkkring scholen, einde

’79 waren er 4 met 140 leerl., terwijl een 5^*®, te Kerto Redja, met

ruim 80 leerl. in ’76 met meester en al door het Gouv.
,
zonder er

iemand in te kennen, was ingepalmd.

Waar de zend. school, al is het ook niet alleen door kind. van

Christen ouders, bloeit kan meestal worden aangenomen dat ook de

gem. vooruitgaat. Reeds in ’71 begon Tosari, het minder wensche-

lyk vindend dat er kerkgangers buiten moesten staan om door de

bamboe wanden heen wat op te vangen, de wenschelijkheid van eene

grootere en wel een steenen kerk uit te spreken. Een „rijstschuur der

0 In ’71 gingen op de Gouv. scholen op geheel Java 4C90 jongens en slechts 42

meisjes. E. A. ’75 p. 39.
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eensgezindheid”, waarin ieder brengen kon wat hij er voor over had,

werd ingericht, ook geld werd verzameld, waaronder de ƒ 25 welke

de kind. der Zondagsschool te Maassluis aan Kruijt bij zijn bezoek

schonken, als de eerste gift uit het Vaderland genoemd moeten wor-

den. Toen er ongeveer ƒ 6000 bijeen was werd 24 Pebr. ’79 de eerste

steen gelegd. Met een ijver die de verwachting overtrof droegen

vele gem.leden hun armen en beenen bij, d. w. z. zij verrichtten

allerlei arbeid om niet, en kostte de kerk ook vrij wat meer dan ge-

raamd was, toen zij 3 Mrt. ’81 was ingewijd verflauwde de ijver

der gem. niet. Zij beschouwde die kerk als eene schoone maar slechts

,tot aan den hals” uitgedoste bruid, en om haar tooi volkomen te

maken bracht de gem. ruim ƒ 400 bijeen voor lampen opdat zij ook

des avonds in luister prijken en bruikbaar kon zijn. Hoewel de

bouwstijl een nog al grillige vermenging van verschillende architec-

tonische motieven is, maakte die kerk een goed figuur en, zooals in

die omgeving wenschelijk is, eenigen indruk. Zij biedt plaats voor

600 hoorders wier gezicht op den wit geschilderden met sterren en

leliën versierden katheder door geen pilaren belemmerd wordt en die

door eene flinke klok, geschenk van het „Fonds des Vredes” te

Soerab.
,
werden saamgeroepen, terwijl het gezang sedert 19 Oct. ’84

door eene serafine, een geschenk van des zendelings vrienden uit den

Haag, geleid werd. Toen ook de ƒ 5000 schuld in ’86 waren afgelost

kon men zeggen dat de betrekkelijk arme gem. te M. Warno, be-

halve veel arbeid en materialen, in rijst en geld ruim ƒ 10000 voor

haar bedehuis had geofferd.

Na de kerk kreeg de zoogen. school een beurt. In ’83 werd zij

gemiddeld door 335 leerl., niet zonder levensgevaar, bezocht en toen

Kruijt 21 Juli van dat jaar het voorrecht te beurt viel te mogen

gedenken hoe hij vóór 25 jaar werd afgevaardigd, een dag die ook

hier niet onopgemerkt voorbij ging, verrasten de pred. van Soerab.

hem met een gift van ƒ 2300. Deze som, door bijdragen, zoo van

particulieren hier als van het O. Ind. Bijbelgen. ja zelfs van inl.

Hoofden, genoegzaam vermeerderd zijnde, stelde onzen zendeling in

staat ten koste van ƒ 13000 een steenen school met 6 localen te bou-

wen waartoe ook de gemeente, in den vorm van schoolgeld, ruim

f 1000 bijgedragen en veel materiaal geschonken had. Zij werd 26

Aug. ’85 in gebruik genomen en nog in ’91 getuigde het Batav.

Nieuwsblad dat zij tegen iedere europ. school kon wedijveren. Na-

tuurlijk bracht dit, de 8 klassen werden tot 12 uitgebreid, vermeer-

dering van personeel mee en daar nog in ’82 een herhaald verzoek

KRUIJF, Geschied. Ned. Z. Gen, 35
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aan de Reg. om subsidie, waarop ook de res. Jhr. C. H. A, van der

WiJCK had aangedrongen, geweigerd was, verraoedelijk omdat er

bij aanvang en eindigen der lessen gebeden werd en er ook christel.

liederen weerklonken, moest de kas des Gen. in de meerdere kosten

voorzien, al hoopte men ook dat de gem. zelve die uitgaven op zich

zou kunnen nemen.

M. Warno, waarlangs een stoomtram werd aangelegd, begon nu

wel allengs op een proefstation te gelijken waar alles in orde moest

zijn. Toen echter Kruijt in ’84 verrast werd door de ontvangst van

16 kisten voor welke ƒ 60 invoerrechten betaald moest worden
,
schrikte

hö voor den inhoud er van, want in een drukpers, elders zóo gewild

dat ook deze doortrok (p. 404), had hij geen lust. Handen om haar

te bedienen zouden er genoeg geweest zijn, want uitzwerming bleek

noodzakelyk. De eerste welke uit de moedergem. had plaats gehad

stond onder leiding van zekeren Klaas Waridin die omstreeks ’71 op

een goed uur afstand van M. Warno met landontbossching was be-

gonnen. Daardoor, ook later kwam het nog meermalen voor, verloor

M. Warno wel een deel van haar vermogendste en ondernemendste

lieden, maar er kwam toch eene nieuwe dessa bij
,
waarin het Christ.

,

dewyl het er overheerschend was, wat invloed kon uitoefenen. Deze

dessa welke terecht den naam Bongso Rèdjo (welvarend volk) mocht

dragen, nam begin ’82 haar eerste bedehuis in gebruik en onder de

ruim 30 huisgezinnen zette zich een voorganger neêr die Zondags

achter een tafeltje met oen wit kleed gedekt
,
het Ev. predikte. Ook

verderaf nam, zij het ook onder minder gunstige omstandigheden,

het Christendom toe.

In de dessa Poelé, behoorende onder den voorganger van Wyoeng,

was, doordien de een den ander over het Ev. gesproken had, in ’81

een kleine gem. ontstaan, zoo ook in het daarbij gelegen Gloendoeng.

Op deze laatste plaats werden de Christ. van wege het dorpshoofd,

die in het hebben van afwijkende meeningen een afbreken van zijn

gezag meende te zien, zóo geplaagd dat de zendel. de tusschenkomst

van hooger bestuur inriep. Door het Ned. bestuur geschiedde daar

eindelyk recht ‘).

*) Als een staaltje hoe de Christ. soms gekweld werden,, kan dienen wat Par

Raidin te Gloendoeng ondervond. Nauw had hij den Loerah (dorpshoofd) van zijn

voornemen om over te gaan kennisgegeven of deze voer hevig uit, riep de dessa-

genooten bijeen en verklaarde Raidis van alle dessarechten vervallen. Zijne rijstvelden

werden hem ontnomen, zijn erf ingekort, ja zijn huis zou omgehaald worden, terwijl

ieder die gemeenschap met hem hield hetzelfde lot zou ondergaan. De man mocht
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Geen wonder dat Kruijt wiens werkkring al 2600 zielen telde, die

de 8 buitengem. geregeld moest bezoeken en bovendien de voorgangers

gaarne eens bij zicb zag, het te druk kreeg te meer daar ook de

geneeskundige praktijk veel tjjd eisclite,

De voorspelling van Tosari bij Krüijt’s komst ,er zouden er zoo-

velen komen dat men bet niet zou kunnen volbouden”, werd wat

het laatste gedeelte betreft gelukkig niet vervuld, maar toch de cijfers

werden al breeder. In ’70 b.v. ’), zijn ambtgenoot had toen ook zyn

patiënten, reikte Kruijt aan 1976 zieken 3519 keer medic. uit; 10

jaar later verzorgde hij, de 481 oogzieken, van welke het grootste deel

dagelijks behandeld moest worden, er bij gerekend, 2440 kranken

aan welke 6716 maal geneesm. werden verstrekt. Natuurlijk eischte

dit veel zorg doch de zendel. smaakte de voldoening dat door zijne

praktijk niet slechts de Christ. het verleerden toevlucht te zoeken by

tooverformulen (dowo’s en montro’s) maar dat zelfs de moham. Javanen

steeds meer medic. kwamen halen al voegden de Santri’s hun ook

toornig toe: ,wat! neem je djamoe van die Londó’s (Hollanders)”!

Voor onzen zendel. die slechts wat bijstand had van een paar door hem
opgeleide inl. was het dus eene blyde tijding dat hy een helper zou

met zijn vee niet buiten komen, zoodat ée'n stuk van gebrek omkwam. Voor den

Ass. 'Wedóno (onder distr.hoofd) kwam de Loerah met de gewone beschuldiging

voor den dag dat R. de dessaverordeningen verbrak, nat. tot deze óok rekenend o a.

het tandakken (feestvieren) met ronggengs (dansmeiden) waaraan de Christenen niet

mede mochten doen. Daar dit laatste, ofschoon het met de dessaregeling niets te

maken had, werkelijk door R. geweigerd was, werd hij van zijne rechten vervallen

verklaard en mocht zelfs den gereedstaanden oogst met binnenhalen. Toen Krcut
den Res. van dit alles had kennis gegeven werd R. wel in zijne rechten hersteld,

maar de Loerah over dezen loop van zaken boos, deed den man op meer bedekte

wijze zóü zijne macht gevoelen, o.a. door zwaren heerendienst enz., dat de geplaagde

vrijwillig zijn grond aan het dorpshoofd overgaf. De Wedbno dit hoorende gaf last

hem dien terug te geven en toen R. hem weer aannam werden hem en de zijnen

vele verdrietelijkheden aangedaan. Hij bleef desniettemin in de dessa wonen
, trachtte

door geduld de vijandschap te overwinnen en liet in ’82 ook zijn huisgezin doopen.

Dergelijke gevallen kwamen meer voor, zoodat Kruijt Jr. nog in ’88 schrijven kon:

„Waarlijk onze Christ. hebben soms veel te verduren eer zij zich verheugen mogen
in de gunst der menschen.” „Dan” zoo voegt hij bemoedigend er aan toe, „op den

duur blijft ook deze niet uit.” Meded. XXVI p. 396; XXVIII p. 154; XXXIII
p. 308.

*) Wat die geneesk. hulp in ’70 aan het Gen. gekost heeft kunnen we niet zeggen

,

maar in ’80 verslond deze post, alhoewel de zendel. ƒ 390 vergoeding van de patiënten

ontving, nog ƒ 561. In ’8l werden door het Gouv. de geneesmiddelen verstrekt

maar in '82 kostten zij weder /’ 413 aan het Gen., en hier kwam nogal aanvechting

op dien post te beknibbelen. Meded. XXXI p. 315. E. A. ’81 p. 110; ’82 p. 147,

150; ’83 p. 70, 153.

35*
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krijgen, en wel in zijü oudsten zoon die hier 30 Mei ’81 ex. deed.

Daags daarna overleed Mevr. Kruijt en het blijde vooruitzicht werd

daardoor zeer omneveld. Van deze vrouw welke zelve de trouwe hulp

van een zendel. geweest was, in hare oudste dochter een dergelijken

zegen aan een zendel. (S. van Eendenburg) schonk, en met blijdschap

3 harer zonen tot de verbreiding van het Godsrijk zich voorbereiden

zag, mocht terecht verzekerd worden „dat zij eervol vermeld moest

staan in de Gedenkschriften van ons Gen.” Na zich hier, zijn vader

hield er niet van de menscheu „met een halve kennis en een heel

geweten” te bedienen, nog gedurende een jaar vooral in genees- en

heelkunde geoefend te hebben werd A. Kruijt in ’82 afgevaardigd

en kwam in üct. te M. Warno ')• Nog voor hij er heenging had de

gem. alweer een verlies geleden. Tosari dien Jel. reeds in ’48 bij zijn

eerste bezoek te M. Warno gevonden had, moge in den eersten tijd

eenvoudig genoeg geweest zijn om uit het feit dat er 4 Ev. waren op te

maken dat de Heer Jezus viermaal op aarde geleefd had, hij nam
allengs zóo toe in kennis van, en bovenal in liefde tot dien Heer dat

M. Warno, waaraan hij, enkele kleine reizen in ’t Soerabaaische er

af gerekend, 34 jaar zijne krachten gewijd heeft, opkomst en bloei

voor een groot deel aan hem te danken had. Na de inwijding der

kerk, voor hem de vervulling van een levenswensch
,
was hij zicht-

baar afgenomen. Toen vermoedelijk 70 jaar oud zijnde moest hij bijna

aan allen arbeid zich spenen, en na zijn lijden christelijk gedragen

te hebben ontsliep hij 21 Mei ’82.

„Een vader en een zoon in eenzelfde gem. werkend”, ’t werd te-

recht opgemerkt, komt op zendingsgebied niet dikwijls voor en we

kunnen ons voorstellen dat de Afd. Oosterbeek er eenige bedenking

tegen had, omdat het den schijn kreeg alsof een zend.station een plaats

was waar men maar aldoor bleef toeven. Werk was hier echter voor

beiden te over, en dat de zoon, die zich meer aan de zieken en ’t op-

leiden van kweekel. wijdde, den vader, die gem. en school voor zijne

rek. hield, in ingenomenheid met den arbeid niets toegaf, mag opge-

maakt uit zyn eerste Verslag over ’85, „Christen zijn is — een niet

gedwongen worden” was het bescheid ’t welk zeker medehelper op

de desbetreffende vraag aan een Arabier gaf, en met ingenomenheid

1) Arie Krui.tt weid in ’73, 12 jaar oud, in het Zend.huis opgenomen, en in

*75 als kweekel. toegelaten. IliJ vertrok 2 Aug. *82. E. A. *73 p. 89; *75 p. 115.

Mndber. '82 p. 157.
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bij dit antwoord zich aansluitend deelt A. Krüijt mede dat ,een doen

naar den innerlijken drang des harten” meer en meer in de gem,

openbaar werd. Hij kon getuigen „van grooten ijver b\j velen onzer

medehelpers (daar waren er toen 10) en onderwijzers (ten getale van

19) niet alleen, maar ook bij tal van genlieden” (ruim 1800 te M.

Warno, bijna 1100 in de 8 andere gem.). Dit bleek uit getrouw kerk-

bezoek, meerdere zorg voor het godsd. en maats, onderwijs der kind.

maar bovenal uit de onderlinge bijeenkomsten die — geheel waren

ontstaan en bleven voortbestaan buiten medewerking der zendel. Na
gehandeld te hebben over allerlei blijken van offervaardigheid in zake

school- en kerkbouw wijst hij op eene bem in handen gevallen dessa-

regeling te Modjo Wangi, geheel buiten de zendel. om door stem-

gerechtigden vastgesteld, waarin ten opzichte van kranken. Zondags-

viering enz., bep. gemaakt waren die van een „inderdaad milden,

echt Christel, geest” getuigden. Ook de zorg aan de zieken te koste

gelegd acht hij, met het oog op het hooger leven, niet vruchteloos.

Voor Christ. „werd menigmaal een ziekbed het middel tot krachtiger

doen; soms ook een roepstem tot bekeering
,
voor enkelen de weg tot

hooger heerlijker werkzaamheid na een leven van toewijding en

zelfopoffering.” Met een „zoo is dan ons werken niet vruchteloos”,

getuigt ook deze zendel dat hij met stil vertrouwen op Hem „die in

ons werkt beiden het willen en het werken”, hoop heeft voor de

toekomst.

Na het al spoedig zoo ver gebracht te hebben dat hij in ’t Jav.

kon preeken, vormde hij een kinderkoor om bij feesten de plechtig-

heid der samenkomsten te verhoogen. De vrouwelijke jeugd vond in

Mej. C. M. Rooker met welke bij 30 Apr. ’85 gehuwd was en welke

spoedig het hart der Jav. wist te winnen, weer de leiding terug welke

zij sedert het overlijden zijner moeder had moeten missen. Ook aan

de opleiding van kweekel.
,
men had hier verlof gegeven een dozijn

aan te nemen, werd meer zorg besteed, opdat zij, na reeds in ma-

nieren en kleeding een voorbeeld voor andere jongelieden te zijn ge-

weest, later als voorgangers en onderwijzers beter konden werken.

Het lokaal ’t welk men in de nieuwe school voor hen had afgezon-

derd moest echter alras ontruimd worden er kwam behoefte aan een

Kweekelingenhuis. Ruim ƒ 1400, vrijgevallen op zekere gronden, mocht

worden gebruikt om een groot vertrek te bouwen waarin 14 jon-

gelui konden slapen. Krüijt gaf aan deze 4 a 5 uur daags les om hen

„gedurende hun leertijd genoegzaam geestelijk kapitaal bij te zetten”

om er lang op te kunnen teren
,
maar ook om te verhinderen dat zij

,

1
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zooals ookal was voorgekoraen, tot het Gouv. onderwijs overgingen.

Sedert ’86 werd een schoolgeld van 10 tot 50 ets. per mnd. ge-

geheven en was daardoor, alsmede door het instellen van een proef-

tijd, het getal leerl. over ’87 ook met een 40 verminderd
,
toch bloeide

de school alsmede de kinderkerk en de catechisatie.

Doordien Krüijt Se. in Apr. ’87 de gem. van Kreemee, die met

verlof herwaarts kwam, moest overnemen, was het samenwerken

voorloopig uit.

,Mijn werk”, zoo klaagde de overgeblevene toen hij bijna een jaar

alles voor zijne rekening had gehad, ,is niet meer dan een gaande

houden, veel moet ongedaan blijven, tot schade voor de gem,” Toch

ontbrak het ook in dien tijd aan verblijdends niet. Te Kèrtó Rèdjó,

de naast bij M. Warno gelegen gem., werd in Dec. ’88 eene nieuwe

kerk aan hare bestemming gewijd en alras van lampen, matten,

knielkleedjes enz. voorzien. Te Ppelé waar men het reeds in ’86 tot

het oprichten van eene rijstschuur voor de armen gebracht had, kon

in Juli ’88 een bamboe kerkje worden ingewijd, terwijl te Karangpoh

onder veel, en te Randoei Rèdjó, waar de meest aanzienlijken over-

gingen, zonder tegenstand nieuwe gem. werden gesticht. De Kerst-

feestviering te M. Warno, welke Mr. O. J. H. graaf v. Limburg

Stirum in ’85 bijwoonde en waarvan deze zulk eene opgewekte be-

schrijving gaf, nam ook niet in gehalte af, mede omdat europ. suiker-

fabrikanten uit de buurt daarvoor een ƒ 300 beschikbaar plegen te

stellen en haagsche dames een prachtig sciopticon zonden. School en

kerk begonnen allengs in eigen behoeften te voorzien en in verschil-

lende dessa’s werden Christ. als bewgs van vertrouwen door hun

dorpsgenooten tot Loerah gekozen. Opdat het geld den dessaman niet

door de vingers glippen zou werd in Nov. ’88 eene Spaarbank opge-

richt welke, door A. Kruijt bestuurd, zóo opnam dat uit. ’92 niet

minder dan 223 personen als deelhebbers aan een kapitaal van ƒ 18 166

te boek stonden, terwijl het reservefonds ƒ 148 bedroeg.

Gedurende de afwezigheid van den vader had de zoon dus niet

over achteruitgang te klagen maar hij verblijdde zich toch dat deze

medio Dec. ’89 was teruggekeerd en dus weer kon worden aangevat

wat was blijven rusten. In het Verslag over ’89, toen het getal be-

handelde zieken tot 4884 gestegen was en er ruim 19 duizend maal

medic. waren verstrekt, werd gemeld dat er wel een half dozijn zieken

uit de verte, bij familie of kennissen huisvesting moesten zoeken. In

’91 klom, terwijl per dag 127 patiënten behandeld werden, het getal

dergenen die dagelijks bepaald verpleging behoefden tot 30 zoodat
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eeu Ziekenhuis noodig werd geacht. Zoowel gemeenteleden als jav.

Hoofden en belanghebbenden bij industrieële ondernemingen in den

Oosthoek toonden dermate bun belangstelling dat de kas des Gen. er

buiten kon blijven. De Regent van M. Kerto legde 23 Mrt. ’92 den

eersten steen. Hoewel door de ziekenpraktijk slechts enkelen overgingen

de kinderen bezochten toch, als zij konden, de school, de voorganger

vond een gemakkelijk te bereiken veld om te arbeiden, een christe-

lijk boek werd gaarne gekocht, en zoo werd de ziekenverpleging,

aan welke Krüijt Jr. zich des voorm. van 7—11 wijdde, ,de arm dien

wij naar buiten uitstrekken.” Jammer dat de enkelen die door dien

arm gegrepen werden zulk een zwaren kamp hadden als zij naar

hunne meest nog geheel moham. dessa’s waren weergekeerd. In vele

dessa’s is voor nieuw bekeerden geen plaats en zy kunnen toch niet

allen te M. Warno blijven. Dat er in bet Ziekenhuis ook verpleegsters

zijn die onder hare vele goede eigenschappen ook deze tellen dat zij

„geen zenuwen kennen”, kan niet anders dan er toe bijdragen om in

die oosterscbe maats, aan de vrouw de haar toekomende plaats steeds

meer te helpen verzekeren.

Wat hij van de school meedeelt komt hierop neer: dat zij op zich

zelve, nl. daar waar de invloed der gem. ook door haar getalsterkte

weinig beteekent, zoo goed als niets bijdraagt tot uitbreiding van

het Godsrijk. Moh. jongens gingen, getuige de school te Soerab. bijna

niet over, terwijl de meisjes, te M. Warno stonden er uit. ’92 maar

15 naast 197 moh. jongens op de lijst, voor het meerendeel na vol-

brachten schooltijd overgaan. Desniettemin hoopt hij dat ook aan de

moh. jongens
,

die dan toch in eene christel. atmosfeer hebben

geademd, aan christel. gebruiken en spreekwijzen gewoon zijn ge-

raakt, en de Bijb. geschied, hebben leeren kennen, niet vergeefs zal

zijn gearbeid.

Te bejammeren was het dat van degenen die op den bloei der

gem. zulk een gunstigen invloed hadden
,
enkelen werden afgeroepen.

Zoo overleed 17 Juli ’91 Bern. Ngamidin, een der eerste kweekel.

van Jel.
,

die 40 jaar aan den opbouw der gem. met eene opgewekt-

heid had gearbeid die velen aantrok
,

terwijl zijn organiseerend

talent tot grooten zegen was. Den Aug. d.a.v. werd Mevr.

Kruijt-Rooker aan haar nuttigen werkkring ontrukt, en niet alleen

de ruim 100 leerl. van de Handwerkschool voor meisjes verloren in

haar eene uitnemende leidsvrouw maar ook de gem. een „voorbeeld,

hoedster en beschermster.” In de rij der wakkere zendelingsvrouwen,

welke te M. Warno met Mevr. Jellesma werd geopend, was zy de
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derde en ’t was een zegen dat baar echtgenoot troost putte uit het

geloof in Ps. 27 : 13 zoo aandoénlijk uitgesproken, en met zijn vader

gesterkt werd om te doen wat op hun weg lag. Wat zij voor het

Hospitaal deden meldden we reeds, doch nog voor een andere in-

richting werden door beide zendel. de krachten ingespannen. Reeds

in zijn Verslag over ’90 wees J. Kruijt er op dat het wenschelijk zou

zijn indien jongelingen die de Gen. school doorloopen hadden nog

allerlei leerden wat hun in het dagelüksch leven te pas zou komen,

terwijl het, met het oog op de toenemende bevolking, noodig was

den Javaan meer middelen van onderhoud te verschaffen en vreemde

kooplui te weren. Toen ook de Reg. zulks beoogde en naar eene

plaats voor vestiging geschikt omzag, boden onze zendel. zich aan,

waarop eene uitnoodiging volgde om eene begroeting van kosten in

te dienen. Hoewel van hier geschreven werd het niet geraden te

achten, „dat te M. Warno inrichtingen worden geopend zonder dat

daartoe de goedkeuring aan Bestuurders is gevraagd”, een struikelblok

legde men niet in den weg en bij Gouv. besluit van 12 Jan. ’93 werd

ƒ 400 voor oprichting en ƒ 1200 ’s jaars voor onderhoud der /nditstne-

school verleend. In Apr. ’93 was de school al op gang en een tiental

leerl. verwerkte bamboe.

Te denken dat onder al deze bedrijvigheid de overige gem. be-

langen op den achtergrond geschoven werden, zou onjuist zijn. Het

Verslag over ’92 geeft op dat aan de kweekel. 10 keer per week les

werd gegeven, dat de Kerstfeestviering van ’92 met 1042 kinderen,

voor eene vroegere (zie p. 550) niet behoefde onder te doen, dat de

voorgangers 3 keer van 4—7 dagen te M. Warno bijeenkwamen, de

buitengem. geregeld bezocht werden en zich hier en daar nogal

ijver openbaarde om de kerk op eene meer in ’t oog vallende plek

te zetten, of om een spaarbankboekje aan te leggen ten einde later

te kunnen bouwen. In de laatste jaren werd er echter telkens op ge-

wezen dat aan meer arbeiders op dit uitgebreide veld dringend be-

hoefte was. Zoo moest J. Keout de 6 lessen welke hij per week te

geven had, iu ’92 gedurende de helft des jaars laten stilstaan omdat

hij bezoeken had te brengen, ook in Kediri. De zieken eischten een

eigen, liefst gehuwden, arts en het werd hoog tijd dat de gem. ten

noorden van M. Warno tot een afzonderlijken werkkring vereenigd

werden. Reeds toen in ’89 Bezemer voor Java werd aangewezen noemde

J. Krüut Segaran als een geschikte standplaats, en hij zou misschien

zijn zin gekregen hebben indien deze kweekel., dien men hier nog met

groote moeite uit militiebanden had losgemaakt om hem Oct. ’91 te
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kannen uitzenden, niet binnen het jaar te Roti ware teruggekeerd

Na deze teleurstelling is bet dubbel te hopen dat de kweekel. F.

DE Munnik die, ten gevolge van ’t ontslag van 4 kweekel., in plaats

van voor hulppred. voor zendel. bestemd werd
,
zóó gezegend worde

dat bij, na te M. Warno eenigen tijd werkzaam geweest te zijn, met

blij vertrouwen zelfstandig kan gaan arbeiden. Kruijt scheen in ’93

Ngembeh (Afd. M. Kerto) wel tot station te willen verheffen.

Einde ’92 telde de werkkring M. Warno 3705 Christ. in 10 hoofd-

gem. verspreid, en terwyl gemiddeld 815 personen de godsd. oef. be-

zochten namen er bijna evenzooveel deel aan de Avondmaalsviering

welke ter hoofdplaats 2 keer, in 4 andere gem. eens plaats had. De

kinderkerk en de catech. bereikten gemiddeld het cijfer G67, terwijl

de 7 Gen. scholen door 1020 kind., waaronder 439 van Moh. ouders,

bezocht werden ^).

Voor een post reeds 40 jaar bezet maken deze cijfers door hunne

grootte juist geen bijzonderen indruk. Men bedenke evenwel met welk

een klein personeel daar gearbeid werd en voorts — wat het christen-

zin, zoo het eenigszins ernstig wordt opgevat, in die omgeving kost.

Zekere Aboe IDssan, die in de Javabode van Dec. ’91 en Jan. ’92

zeven art. over M. Warno plaatste, noemt als beletselen, behalve de

smaad van den priester en het verzet van familieleden, ook de zondige

specifiek-javaansche natuur. ,Geen dobbelspelen meer, geen pijpjes

opium, geen ronggèng-partij
,
de dubbeltjes naar de spaarbank in-

stede van naar den lommerd, geen bedriegelijke praktijken, geen

heidensche bezweringen en tooverformuliereu
,

niet meer dan ééne

vrouw over den vloer.” Toch acht de schrijver, die het Christ. slechts

schijnt te waardeeren voorzoover het aardsche welvaart bevordert,

de verkregen uitkomsten, in verhouding tot den duur der werkzaam-

•) T. J. Bezemer, die eerst nog nat ervaring zou opdoen, werd te Sem., waar

hij 10 Nov. '91 aankwam, ziek. In Jan. ’92 schreef hij uit Kendal Pajak dat het

klimaat voor hem ongeschikt was, hij het heimwee had en ook niet „de noodige

roeping voor zijn werk gevoelde." De jonge man wien wilskracht ontbrak en die

vermoedelijk hoopte hier nog wel in dienst van het Gen. werk te zullen vinden ,

ontving 2 7 Oct. ’92 ontslag, teekende een stuk waarin hij beloofde f 3000 te zullen

vergoeden en gaf in '93 de reiskosten terug. E. A. ’89 p. 48; ’90 p. 1.57; '91 p. 117,

12.5, 151; '92 p. 12, 149, 151 , 163; '93 p. 184.

Frakcisccs de Munkik van Heemstede, werd, 23 jaar oud, in '88 toogelaten.

Ter jaarverg. van '93 ingezegend betuigde hij groote verplichting aan den Dir. te

hebben en vertrok einde Jan. '93. E. A. '88 p. 1 18 ;
’93p. 47, 76, 171. Mndber. '93 p. 162.

De lijst van „voorgangers, helpers en onderwijzers" geeft 32 inlanders op, ter-

wijl de uitgaven in '92 f 10702 bedroegen.
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heid , belangrijk” en ontmoedigende berekeningen ,ongepast.” Wan-
neer de zending

,
in plaats van een halve eeuw

,
evenals de Islam een

iarenreeks van 4’/2 eeuw achter zich hebben zal, dan eerst, meent

hy, ,mag men de lei er nog eens by te voorschijn halen” ‘).

HOOFDSTUK XX.

SEMARANG EN KEDIRI.

(Kaartje van Kediri in Meded. XXXIl).

Het plan van Jellesma was: geheel Oost-Java, ja zelfs Semarang

dat er buiten lag, tot eén zendingsveld te vereenigen en daartoe op

verschillende punten Ev.boden te plaatsen. Toen W. Hoezoo 8 Nov.

’49 te Bat. landde, begaf deze zich onmiddelijk naar Sem. waar hij

vermoedelijk 13 Nov. aankwam. Hy begon zich met behulp van

Brückner op het Jav. toe te leggen en ontving in het voorjaar van

’50, eerst voor Semarang later ook voor de omstreken, een acte van

verblijf®). Hoewel het hem maar een woord zou gekost hebben om
aan de Prot. kerk verbonden te worden

,
hij bleef zendeling.

Zijne pogingen om met het volk in aanraking te komen zette hij

ijverig voort, en trachtte hij daaraan eerst zijne geneesk. bekwaam-

heid dienstbaar te maken, wij vernemen daar later niets meer van

want hij erkende juist genoeg van dat vak te weten om hem af te

schrikken van iedere hulp welke boven huismiddeltjes uitging. Met

*) E. A. '67 p. 118; '81 p. 38, 55; '82 p. 138, 202, 261; '83 p. 16, 163; '84 p.

20, 191; '85 p. 182, 191 ;
'86 p. 29, 96; '88 p. 19, 121 , 155; '91 p. 121 ,

'92 p. 193;

'93 p. 53, 62, 156. INIndber. '74 p. 138, 163, 167; '75 p. 86, 153; '77 p. 140; '79

p. 137' '80 p. 135; '81 p. 93, 139, 160; '82 p. 132, 185, 196; '83 p. 39, 145, 149,

163, 168; '84 p. 20, 81, 85; '85 p. 55; '86 p. 10, 61, 109, 125; '87 p. 86; '88 p.

20, 121 , 154, 181; '89 p. 100, 120; '90 p. 60, 74, 126; '91 p. 43, 90, 169; '92 p.

90; '93 p. 148. Mcd. XV p. 343; XXIV p. 165, 167; XXV p. 218, 222, 303, 315;

XXVI p. 394, 405; XXVIII p. 64; XXIX p. 297—300; XXX p. 2II, 216, 224,

289; XXXI p. 287, 289, 291; XXXII p. 121, 289, 292; XXXIlIp.300, 303, 306,

309, 313, 315; XXXIV p. 277, 287, 29C, 299; XXXV p. 278; XXXVI p. 217,

286, 292, 296, 306; XXXVII p. 182, 187, 191, 207.

Wessel IIoezoo geb. te Dordiecbt, onderwijzer, werd, 20 jaar oud, in Aug.

'46 tot het proefjaar toegelaten. 23 Juli '49 ging hij onder zeil. E. A. '46 p. 116.

Handel. '49 p. 4.
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Kerstmis ’52 kon hij zijn eerstelingen doopen en zeker aan ind. be-

langen gewijd tijdschrift, ’t welk van de 10 er 100 maakte, hoopte

zeer dat het ook met deze kern zou gaan als met die eerste van

Soerab, en zij weldra eene gezegende uitbreiding zou ontvangen.

Deze verwachting is wegens allerlei oorzaken niet vervuld en al werd

de doopbrief, waarop een zegel met de zinnebeelden van geloof, hoop

en liefde, ook allengs aan meerderen, vooral vrouwen, uitgereikt,

Sem. bleef tot heden een veld waarop niet te roemen viel.

Hoezoo die zich te Djoemblang een uur van Sem. gevestigd had,

verhuisde 26 Aug. ’53 naar Pasarangan vlak bij de stad, en geholpen

door den inl. Asa Kiman, in wien hij tot 19 Dec. ’92 een trouwen

vriend had, bearbeidde hij vandaaruit de omgeving en richtte ook

een schooltje op. Onder den rook van Sem. te wonen had echter be-

zwaar in wegens ,het ongelukkig voorbeeld” ’t welk de Europeanen

daar gaven.

De bijeenkomsten, op 5 plaatsen voor inl. begonnen, naman niet

bijzonder op, want na bevrediging der nieuwsgierigheid bleven velen

weg terwijl zich op de school welke naar Melaten
,
eene kampong in

de buurt waar een bamboe kerkje stond, verplaatst was, zich het-

zelfde verschijnsel voordeed. Onze zendel. vond dus beter meer het

binnenland in te gaan en z\jn aandacht viel op Kajoe Apoe, 12 uur

van Sem. Opgewekt door de prediking van Jellesma’s evangelisten

en een bezoek dat deze zelf er bracht, waren in Juni ’53 vijf mannen

van daar naar M. Warno gegaan. Als gedoopten teruggekeerd, had-

den zij meer behoefte aan een vasten voorganger dan aan het steenen

kerkje, het eerste dat op Java voor inl. verrees, tot welks bouw de

heer de J. hen in ’57 welwillend in staat stelde, en dat sedert ’7G,

dank zij eene gift van het Ind. Bijbelgen., een steenen kerkje blijven

kon. De Reg. achtte het echter onraadzaam dat Hoezoo zich daar nu

reeds vestigen zou, en ofschoon er tegen een wonen te Koedoes, een

paar uur van Kajoe Apoe gelegen, minder bezwaar scheen
,
plaatselijke

omstandigheden maakten dit vooralsnog ook niet wenschelijk. Geluk-

kig zag Hoezoo, dien men hier, na eene audiëntie bij den Min. v.

kol., weinig hoop op eene wijziging van het besluit kon bieden, nog

eer ’56 ten einde liep het ondoelmatige eener vestiging daar, ook

alweer een hoofdplaats, in. Hij bleef dus in de buurt van Sem. want

na eerst naar Melaten verhuisd te zijn waar hij van overstrooming

last had, ging hij in Nov. ’56 te Kobong wonen om later weer naar

Melaten terug te keeren.

Het getal gedoopten nam allengs toe zoodat hij einde ’59 te Sem.



556

’91, te Njerao ‘) met Ambarawa, waar hij zelf en zijn helper Joesoef

reeds in ’54 gearbeid hadden, 49, te Ngalappan 13, en te Kajoe Apoe

38 leden had, welke gem. ieder in het bezit van een voorganger

waren. De godsd. oef. te Melaten werd door een 70 personen bezocht

terwijl de school aldaar, de eenige welke dien naam dragen kon, 21

meest tot de lagere volksklasse behoorende leerl. telde. Door Bybels

of gedeelten er van, zoo om niet als voor kleinen prijs in omloop te

brengen had hij ook dat jaar getracht leven te wekken waartoe ook

4 reizende helpers meewerkten die, even als hij, hunne tochten uit-

strekten van Rembang tot Banjoemaas. Op deze laatste plaats, ruim

40 uur van hem verwijderd, had hij in ’56 Joesoop geplaatst die 15

leerl. had terwijl enkele Europeanen eenige belangstelling toonden.

Zijne hoop in dat ,goudwater” geregeld te mogen visschen werd in

57 verijdeld want de Reg. wilde niet toestaan dat hij in die hoofd-

plaats zelfs maar den Doop bediende zoodat in Oct. ’58 negen per-

sonen daartoe de moeilijke reis naar Sem. moesten maken *).

Toen Jel. overleden en Danswijk afgevallen was besloot men hier in

Apr. ’59 gevolg te geven aan het reeds vroeger opgevat plan zich tot

Oost-Java te beperken en Hoezoo’s werkkring, die ook vulgens dezen

kort genoeg bfj Japara lag, over te geven aan de daar arbeidende

zendel. der Doopsgezinden P. Jansz en
,
den hier gedurende 3 jaar in

het Zend.huis opgeleiden, H. J. Klinkert. Wel kwam men van dit

plan terug maar Hoezoo zou toch, zij het ook tijdelijk, Sem. moeten

verlaten om naar M. Warno te gaan want als man van eenige erva-

ring achtte men hem daar beter voor geschikt dan een nieuweling.

Einde Juli ’60 vestigde hij zich dus te M. Warno.

Reeds Nov. te voren was J. Keuijt bij hem te Sem. gekomen en

dat het dezen, die daar 1 Juli ’GO zgne loopbaan aanving, niet aan

'j In ’54 bezocht IIoezoo het huurland Simó, 8 uur van Salatiga, waar Mevr.

LE Jeüke met behulp van P. Djarjo, een kweekel. van Jel., het Ev. verbreidde. Le

Jecne verhuisde in ’55 naar Salatiga en in ’57 kreeg Hoezoo verlof 12 keer 'sjaars

Simó te bezoeken. Door zijn helper Nathanaél bijgestaan trachtte hij de dessa Njemo,

5 uur van Salat.
, tot een centrum te maken, en bracht er tot ’G4 bezoeken. In ’69

vestigde zich daar de Boer uit Ermeloo. Mndbcr. '85 p. 120.

Later kwam voor Banjoemaas wel verlof, maar in ’65 vond IIoezoo goed de

plaats, die 14 dagen reizens kostte, aan Vermeer, van de Geref. Zend. Ver., te Tagal

over te laten. Mndber. 65 p. 125. Meded. IX p. 31. lleidcnb. Nov. ’65 p. 28;

Oct. '68 p. 21.

*) JoHAKKES IvRriJT geb. te den Haag, werd, 18 jaar oud, in ’53 tot het proef-

jaar toegelaten. Hij zeilde 5 Aug. '58 uit en kwam 23 Nov. d. a. v. te Bat. E. A.

'53 p. 64. Verslag '58 p. 4. Mndber. '59 p. 32.
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vlugheid ontbrak mag opgemaakt uit het feit dat hij aan de eerste

toespraak in ’t Jav. welke hij er in Febr. ’60 hield 3 mnd, doch aan

de laatste van dat jaar slechts eén dag gewerkt had. Ook hij kon

echter te Semarang niet op vooruitgang roemen en telde de gem.

einde ’63 ook 4 leden meer dan voorheen, de school zakte tot 10

leerl. terug. „In al de jaren dat ik te Sem. arbeidde”, getuigde Keuut

later, ontbrak het aan „ontmoedigende ervaringen en teleurstellingen”

niet, onder welke „minachtende beschouwingen van, en beschuldi-

gingen tegen het zendingswerk, zooals het tot hiertoe verricht werd”

hem pijnlijk schijnen te hebben aangedaan. Gelukkig echter niet zoo

dat zijn lust tot het zend.werk was ingeboet of ook maar verminderd

toen hij 3 Mrt ’6t onder vele betuigingen van gehechtheid Sem.

verliet ').

Hoezoo kwam 20 dagen later op zijn vroegeren post terug en ver-

loor hij reeds 31 Mei zijne echtgenoote, hij gevoelde al spoedig dat

hij, in vergelijking met M. Warno, ook in ander opzicht verloren

had. Op „aanmoediging van meer of minder invloedrijke personen”

kon hij niet bogen, invloed van bloedverwantschap of huwelijksver-

bintenissen gaf bij hem niets, van eigenlijk gezegd gemeenteleven

en daarmee saamhangende instellingen kon bij hem
,
wegens het ver-

spreid wonen der weinig talrijke leden, geen sprake zijn en van zijn

78 volwassenen, meest bedienden van Europeanen, vonden enkelen

nog goed de mal. godsdienst oef. der Holl- of die d“r Chineesche

gem. van den zendel. M. A. Burgers te gaan bezoeken. Wel was op

zijn standplaats meer lust tot naar school komen dan in de dessa,

waar zij bepaald als een art. van weelde beschouwd werd, maar zijn

schooltje maakte met haar 10 leerl. een pover figuur. Dewijl het Best.

er op stond dat hij zich meer tot de naaste omgeving van zijn woon-

plaats bepalen zou, werd Ngalappan, 20 uur van hem af, zoo goed

als prijs gegeven en evenzoo het half zoover van hem verwijderde

Njemo (Salatiga). Alleen Kajoe Apoe met zijn 35 leden, ofschoon ook

13 uur ver, werd onder een eigen voorganger aangehouden. Geen

wonder dat het Bestuur, toen Hoezoo wegens het dure leven om

E. A. ’50 p. 28, 93; ’51 p. 56 , 58, 85; ’52 p. 85, 111 , 113; ’53 p. 16, 27t

59; ’54 p. 49, 56, 77; ’55 p. 82, 120, 169; ’56 p. 20, 41 , 44; ’57 p. 38, 188; ’58

p. 82, 174, 257; ’59 p. 70; ’60 p. 67; '61 p. 38; ’64 p. 86, 235; ’77 p. 115. Mnd-
ber. ’50 p. 32; ’51 p. 155; ''52 p. 56, 82, 93; ’53 p. 81; ’54 p. 119, 177, 181; ’55

p. 17; '59 p. 166; ’61 p. 167; ’64 p. 71; ’65 p. 121; ’84 p. 43; ’85p. 120; ’93 p. 116.

Meded. IX p. 31; X p. 82; XIV p. 233. Verslag ’54 p. 27; ’55 p. 25; ’60 p. 46 ;

’61 p. 42, 49; ''63 p. 78; ’64 p. 44. Tijdschr. v. N. Ind. ’53 I p. 306.
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trakt. verhooging vroeg hem in ’66 aanried naar laatstgenoemde plaats

te verhuizen, ook omdat hij daar , beter succes” kon hebben. Hier-

tegen had onze zeudel. die in ’66 een 25 dessalieden, die echter later

naar Bondo verhuisden, had gedoopt en die het gehoor in de kerk

zelfs op 100 brachten, groot bezwaar. Te Kajoe Apoe waren behalve

het stukske land waarop de Christ. beslag hadden kunnen leggen

omdat het door anderen wegens bijgeloof geschuwd werd, geen woeste

gronden meer te ontginnen, alles was bezet, zoodat op uitbreiding

van de christel. kern, die door het veranderen van gewoonten en

gebruiken eenigen invloed op de niet-christel. omgeving kon uitoefenen,

geen het minste uitzicht bestond. Of bovendien onze zendel. wel groote

begeerte zal gehad hebben te gaan wonen onder lieden die, wanneer

hij voor enkele dagen het voor hem ingerichte bamboezen huisje

(pondok) betrok, hem zelfs het gras voor zijn paard lieten betalen,

laten we maar in ’t midden, doch toen hij zijne bezwaren had uiteen-

gezet besloot men hier in Oct. ’G7 hem maar te Sem. te laten, doch

bracht z\jne vergoeding voor huishuur op 50, later op f GO per rand.

Dewül Hoezoo enkele leerl. in huis genomen had en dit kweekschooltje

op G leerl. hoopte te houden, begon hij in ’G8, om in de kosten te

voorzien, vertalingen te leveren voor de Jav. Cour. Toen in ’70 Ma-

lang een zendel. hebben moest word ter verg. van het Hoofdbest.

beweerd dat er iets ziekeljjks in zijne grootendeels uit bedienden en

huishoudsters bestaande gem. was. De rapporteur meende : Hoezoo kou

zijne bekwaamheden beter gebruiken dan ééns per week voor een 30

Jav. te preeken en wat school te houden. Een voorganger kon dit

even goed doen. Hoezoo die zyne school een weinig had zien toe-

nemen, niet toegaf dat uitbreiding zijner gem. , afgesneden” was, en

het bejammeren zou indien men het werk te Sem. door hem met

zulke geringe middelen tot stand gebracht, zou staken, pleitte zóo

ernstig voor volhouden dat men Oct. ’7i maar weer besloot er hem

te laten. De man
,
die het zelf betreurde dat hjj het Bestuur wel eens

te hooge verwachtingen omtrent dien werkkring had doen opvatten,

betoonde zich getrouw toen hem in '74 de betrekking van leeraar

in de Ind. taalkunde enz. aan het Gymn. Willem III te Bat. aange-

boden werd. Eene gratif. van ƒ 100, hem bij gelegenheid van zijn 25

jarig zendelingschap geschonken, vertolkte mede den goeden indruk

door zyn bedanken hier gemaakt, en Krdijt, dien men in ’7G in

overweging had gegeven of hü Hoezoo niet zou trachten over te halen

zyn medehelper te worden, had zulks niet eens beproefd dewjjl hy

dezen niet aan den „belangryken werkkring”, waarin hij „een levende
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aanbevelingsbrief” voor de zending was
,
wilde onttrekken. In ’80 kwam

er een voorstel om door opheffing van zijn post te bezuinigen. In ’85

stelde men voor hem naar de Z. W. eil. te verplaatseu maar — het

bleven voorstellen. De kampong Melaten waar Hoezoo nog altijd

woonde, was eenigszins toegenomen en ’/s '^^,n het zielental nl. een

50 personen kwamen onder zijn gehoor. De school nog steeds aan zijn

huis in eene pendoppo gehouden, klom in ’76 tot bijna evenzooveel

leerl. die echter ongeregeld opkwamen, en stelden sommige ouders

ook de voorwaarde dat men hunne kind. geen Sêrani-water te drinken

zou geven m. a. w. ze niet tot Christ. maken zou, anderen zwegen

er van, wel wetende dat de zendel. ofschoon hij bij zijn gewoon

onderwijs ,het godsd. beginsel niet verzaakt” toch het onderwijs in

de Bijb. geschied, voor de Christen kinderen afzonderlijk in de kerk

gaf, ten einde zoo de door de dagbladpers tot vervelens toe herhaalde

beschuldiging te loochenstraffen : dat op school dogma’s geleerd werden.

Meestal vonden zijne leerl., die men nog wel eens voor ,toewan

gendjah” (vroegrijpe Mijnheer) schold, goede plaatsing op kantoor of

plantage, slechts 3 er van hadden zich aan ’t onderwijs gewijd, waar-

van 2 nog naar de Gouv. school, welke meer geld gaf, overliepen.

Hulppersoneel alsmede schoolbehoeften kon hij echter beter dan voor-

heen betalen sedert hij in ’8l, omdat zijne school niet rechtstreeks

aan het doel der zending dienstbaar was, gebruik kon maken van de

subsidie welke de Reg. ook aan particuliere inl. scholen gaf, en welke

voor hem toen ƒ 225 bedroeg.

In ’86 telde zijn school, hoewel er te Sem. 3 van het Gouv. be-

stonden, 85 vrijgoed opkomende leerl. waaronder 4 meisjes aan

welke hü zelf met zijn hulponderw. Iskak, die Asa Kiman was opge-

volgd, benevens 2 kweekel. onderwijs gaf. Van dat opnemen van

meisjes moest hij later, hoe ongaarne ook, afzien omdat hij geen

ruimte genoeg had en ook geen voldoend personeel om behoorlijk

toe te zien. Hij trachtte nu de Christen-meisjes ten huize van zijne

medehelpers in staat te stellen het jav. letterschrift te leeren, iets

waarvan niet veel kwam. Ook chineesche jongens, die hy by uit-

zondering had opgenomen, moest hij wegens ongeregeldheden en pla-

gerijen der Javaantjes allengs buiten de school houden. Alleen zoons

of pupillen van de chin. Christenen
,
die tevens kweekel. der gemeente

waren, nam hij nog op, maar in ’90 was er onder de 6 Christ. kin-

deren slechts eén van dat soort terwyl er bovendien nog ’64 kinderen

van niet-Christenen op de banken zaten.

We zien hieruit dat Hoezoo ook Chineezen onder zijn gem.leJen
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telde. In ’79 kon hij nl. melden dat enkelen van dit volk, totdegem.

van wijlen Burgers behoorende
,

alsook eenige anderen door Asa

daartoe opgewekt, de godsd.-oef. bezochten, zoodat Boddé die tijdelijk

bij hem toefde en al byzonder weinig van den arbeid onder de Jav.

verwachtte, genegen scheen onder deze te gaan arbeiden, iets wat

men hier meende niet te mogen toestaan omdat hij daartoe niet was

opgeleid. Al spoedig konden sommigen gedoopt worden en uit. ’92

behoorden tot Sem. en omgeving 150 inl. en 31 Chineezen, welke

laatste tot de beste leden gerekend werden maar die zich met eene

prediking in Jav. of Mal. moesten tevreden stellen. Dat ook deze niet

onvruchtbaar bleek daarvoor getuigde in ’89 het christel. sterven van

een paar nonjahs.

Op de school te Sem. waren einde '92 tachtig leerl.
,
onder welke 3

meisjes, ingeschreven. Wat Kajoe Apoe betreft, een stoomtram had

de reis derwaarts en ook die naar Djawana, waar mede eenige

Christenen woonden, om de andere mnd mogelijk gemaakt, doch

evenmin als Melaten kon het zich, wegens gebrek aan terrein, uit-

breiden en telde het in 79 nog 187 zielen, enkele gem. leden en dat

niet de slechtstcn, zagen zich, omdat bouwgrond ontbrak, in ’82

verplicht naar Toentjal, eene nederzetting onder den doopsgez. zendel.

P. A. Jansz, te verhuizen, terwyl er ook later nog naar Mergó Rèdjó

vertrokken. Uit. ’92 telde die gem. nog slechts 30 volwassenen en op

aanwas scheen niet te hopen. In stillen eenvoud deden zy echter

hunne belijdenis gestand en de voorganger Philémon, door zyn zoon

Gersom geholpen, deed zyn best. Het schooltje dat nog een zeer

huiselyk karakter droeg werd slechts in de avonduren gehouden en

door een 25 kind. onder welke 12 van niet-Christ. bezocht. Op het

Paaschfeest van ’90 gedacht Hoezoo daar met 1 1 mannen en 14 vrouwen

den dood des Heeren. Ook te Pati was allengs een gem. ontstaan

welke in ’92 dertien personen telde; daar zou hoop op uitbreiding be-

staan als in plaats van Philémon, die er nu en dan heenging, een

vaste medehelper kon geplaatst worden.

Genoeg reeds deelden we omtrent den post Sem. mede om te doen

gevoelen dat het , veracht den dag der kleine dingen niet”, ’t welk

nog al eens in verband er mee vooropgesteld werd, zijn beteekenis

heeft. De door Hoezoo ingezonden berichten, die hun waarde vooral

Ontleenen aan hetgeen er over den Javaan en zijn karakter in voor-

komt, spreken niet van bloei naar het uitwendige terwyl, wat het

inwendige aangaat, de jav. Christ. hier vooral niet hooger dan elders

schenen te staan. Zoo getuigt onze zendel. in 70 over Kajoe Apoe
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dat tot aanbeveling der Christ. daar , langen tijd hun goed gedrag

genoemd mogt worden” en dat zij zich een goeden naam verworven

hadden, maar door spel, oneerlijkheid en het deelnemen aan tandak-

partijen had deze veel geleden. In '11 heet het van Sem. ,het peil

der zedelijkheid staat bij de Christ. niet veel hooger dan bij de overige

Jav.”
,
en behalve degenen die door hun wandel uitmuntten of van wie

niets te zeggen viel, waren er ook die zich misdroegen. Inzonderheid

gaven de huwelijken met niet-Christ.
,
wegens beperktheid der keuze,

stof tot klagen, want ging eene bruid nog wel eens over, een brui-

gom was in den regel daartoe ongenegen en liet zich zelfs eene

Christel, huwelijksinzegening niet welgevallen.

Gedachtig aan het „bevel” des Heeren wilde Hoezoo met Avondin.

viering niet wachten tot men er hem om verzocht
,
maar meende toch

spaarzaam te moeten zijn met het houden van dit „liefdemaal” en

koos er meestal bijzondere gelegenheden voor uit. Bij den aanblik

dier eenvoudigen, „in stille devotie neergezeteuen” meende hij dat

zendingsvrienden hun ijver zouden voelen verhoogen. Dat deze een-

voudigen die, de Chineezen uitgezonderd, meestal arm waren ook

hijdroegen in de kosten van hun eeredienst vernamen wij niet maar

toch stonden, toen in ’86 een br. te Kajoe Apoe brandschade geleden

had, de Christ. te Sem. hem met een ƒ 60 bij. Of Boddé, na een jaar

te Sem. vertoefd te hebben, in ’78 recht had te schrijven „dat men
met de lantaarn zoekende

,
nog geen enkelen Christen zou vinden die

er met eenigen ernst naar streeft Christus gelijkvormig te worden”

betwijfelen wij
,
want terecht werd opgemerkt dat diens omgang met

het volk, wegens gebrek aan taalkennis, niet voldoende kon zijn zoo

te mogen oordeelen.

Hoe dit alles ook zij
,
het zal niemand verwonderen dat Hoezoo ,

wiens ijver voor de eer des Gen. zóo groot was dat men hem in ’57

„gematigdheid” wil hebben aangeraden, niet altijd een opgewekten

toon aansloeg. Vooral valt dit op in zijn Verslag over ’85 en ’86

waarin hij gedenkt hoe reeds 2 plaatsen (Banjoemaas en Njemo)

waar hij gaarne zijne tent had willen opslaan, aan anderen waren

overgegaan omdat het Gen. indertijd geen middelen had zich daar

te handhaven of hem een helper toe te voegen. Allengs had hij zich

dus tot een paar kleine gem. moeten bepalen, die, hoeveel goeds er

ook in was, toch zóo klein waren dat er van „animo” om behalve

Zondagsbijeenkomsten nog eene andere, hoe vaak het ook beproefd

was, te houden, geen sprake kon zijn. Niet dat hij wanhoopte aan

het voortbestaan van het tot stand gekomene, maar hij gevoelde be-

KRCIJF, Geschied. Ned. Z. Gen. 36
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hoefte aan voorbede „opdat het hem en zijne helpers niet te zwaar

valle, in Gods naain, altijd voort te gaan.” Hij erkent het: „biddend

moest hij zich wel eens boven een somber gevoel verheffen” als het

gemiddeld getal zijner hoorders somwijlen niet aanwezig was, ja het

op den duur arbeiden in kleine gera., die zoo ze al niet stilstonden

toch geen aanzien kregen, begon hem te drukken en dat te meer

omdat zijn gezondheidstoestand, hij was 57 jaar, te wenschen begon

over te laten. Ook hij heeft dus, als zoo menig ander zendel. des Gen.

,

ervaren dat, al werd hem geen haar op het hoofd gekrenkt, missie —
passie kan zijn want vooruit te willen en niet te kunnen is ook een

lijden, te dieper vaak gevoeld naarmate het door het publiek minder

als zoodanig wordt aangemerkt en gewaardeerd.

Maar waarom, zoo vraagt misschien iemand, heeft deze zendel die

nu reeds 44 jaar nog wel op Java’s noorderstrand heeft gearbeid zich

niet eens komen verfrisschen in het vaderland? In ’64 werd hem de

gelegenheid er toe aangeboden, maar hij kon er toen, een 2*^*^ huwe-

lijk had zijne zorgen zeer doen toenemen, geen gebruik van maken.

De man wiens tijd door schoolhouden zeer in beslag werd genomen,

had nog bovendien de red. aanvaard van de niet bepaald christel.

Selompret Malajoe (mal. trompet), welk werk hij in ’83 opgaf.

Voorts heeft hij, die er zich reeds in ’59 over verheugde „dat hij het

in het Jav. op eene tamelijke hoogte heeft gebracht en er zich ge-

makkelijk in kan uitdrukken” ook van die kennis blijk gegeven. In

’55 deed hij een Kitab gnmbar (Büb. geschied
)

het licht zien en

maakte later Supplem. op het Jav. woordenboek. Liet het Gouv. hem

ook 15 muden wachten eer het meldde zyn
,

naar eene nieuwe

methode bewerkt Jav. spel- en leesboekje niet te kunnen laten drukken

,

in ’79 kwam het voor eigen rekening te Sera. uit en Kruijt voerde

het op zijne scholen in. Voorts zond hij in ’84 de copie voor den
2<ien verin, druk van de Jav. kerkgezangen bijna geheel door hem ver-

vaardigd, doch welke hij in ’74 met zijne 3 ambtgenooten te Soerab.

uitgaf, denkelijk omdat de bundels van Jel. en ook vanJANsz, wiens

liederen volgens J. Esser „door de strengst Gereformeerden kunnen

gezongen worden”, hen niet voldeden. Eene door Guericke geleverde

vert. van een Geillustreerd Jav. Bijb. leeshoek., door hem op verzoek

van het Bijb. gen. herzien, viel zóo in den smaak dat een 2^^*^ druk

verscheen en eene vert. er van in Laag-Mal. wenschelijk bleek. Ook

zijn Jav. Bijhelgids begon sedert ’88 burgerrecht te krijgen. We voe-

gen aan dit alles nog toe dat Hoezoo als depothouder van het Bijb.

gen. zich aldoor beijverde het N. Test. onder de gedoopten te ver-
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spreiden en slechts bij uitzondering om niet. Waren er jaren dat hij

zooals in ’69 ,geen penning” kon overmaken
,
amlere bleken gunstiger.

Het jaar ’86, toen hij 340 holl., 160 jav. en 317 mal. ex. van het

N. Test. of deelen er van
,
voor ƒ 830 had kunnen afzetten

,
was een

goed jaar geweest en hoewel het in ’88 minder was, met blijdschap

erkende hij den zegen door God op de verspreiding geschonken. De

vrienden van het Gen. wisten dan ook dezen in stilheid werkenden

arbeider te waardeeren en toonden dat 18 Juli ’89 toen het 40 jaar

geleden was sedert hij afgevaardigd werd. Bovendien was reeds in

’t Verslag over ’89 getuigd: ,aan wakkerheid, aan getrouwe dienst-

vervulling heeft het hem nooit ontbroken, en moge zijn werkkring

zich weinig hebben uitgebreid, hij heeft zich op verschillende wijze

zeer verdienstelijk gemaakt. Hij is ons een Broeder, dien wij in hooge

eere houden.” Het behoefde den oudsten zendel. op Java, al sprak

hij zelf over „gering succes”, dus niet aan eene dankbare stemming

te ontbreken en waar hij in ’t Verslag van Apr. ’91 enkele bladz.

wijdt aan het Java van voorheen en dat van thans is die vergelijking

alleszins geschikt om „troost en opwekking” te schenken aan den man

die er in geen geringe mate toe heeft bijgedragen dat het Woord

Gods, waarvan hij in ’92 verspreid heeft 417 ex. voor f 352, ook op

Java „zijn vrijen loop heeft bekomen.”

Als we het verhaal van de geschied, van dezen nogal prozaischen

zendingspost besluiten met het opgeven van enkele dito cijfers, kan

van een val geen sprake zijn. De werkkring Sem. telde uit. ’92 op

3 plaatsen 224 Christ. terwijl de 2 scholen 105 leerl. hadden. In dit-

zelfde jaar bedroegen de uitgaven voor dezen van 4 helpers voor-

zienen post ƒ 4678 ')•

Naar eene ongelukkige koningsdochter welke had gezworven op

zijne bergen, zou het landschap waarheen we ons thans begeven
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Kediri (onvruclitbaar lichaam) genoemd zijn, wat echter niet belet

dat deze resid. welke onder de vroegere jav. vorsten een verbannings-

oord voor misdadigers geweest was
,
tot de schoonste en vruchtbaarste

van Oost-Java behoort. Of de naam op geestelük gebied mede onjuist

is gaan wij thans onderzoeken en vragen daarbij niet naar hetgeen

de pred. van Soerab.
,
die sedert ’02 bij de europ. gem. ter hoofdplaats

Kediri op be?oek kwamen, meedeelen, maar letten, overeenkomstig

ons doel, op de verbreiding van het Ev. onder de inl. bevolking.

Omstreeks het jaar ’45 had een Christen geworden wajangspeler

Eliasar Paq-Koentó het steeds meer zijn ondergang naderend Sido

Ardjo verlaten om voor zijn gamelan een kooper, voor zich zeil

onderhoud te vinden. In het zuidoostelük gedeelte van Kediri te

Dogoggan gekomen, nam hg zijn intrek bij zekeren Samuel en wist

dezen en anderen zóo voor het Ev. te winnen dat zy zich te Soerab.

lieten doopen. Aangezien het onderwijs der nieuwelingen hem be-

zwaarde riep hij de hulp in van zijn vroegeren leerling Mattheus

Aniep, die dermate zijn best deed dat Jel.
,

die een bezoek bracht,

zeer tevreden was en 3 Mrt. ’49 voor het eerst in eene kedirische

dessa aan 21 personen den H. Doop toediende. In ’51 telde die gem.

reeds 70 zielen en achtte zich sterk genoeg een eigen dessa te vormen

om daardoor tevens van de Moham. af te komen. Te Maron, in de

buurt, klonk de bijlslag door ’t bosch en gingen de vuurvlammen

op en kon te midden der hutten ook niet aanstonds een kerkje ver-

rijzen, enkele gegoeden, onder welke Samüel met zyn 5 stiefzonen

een eerste plaats innamen, kochten eenige met keurig snijwerk ver-

sierde middenstijlen en bouwden daaromheen een huis der samen-

komsten. Jel. Mei ’52 ook hier een bezoek brengend had goede ver-

wachting voor den bloei der dessa en ondervond
,

al meende Mattheus

er niet lang meer toe te kunnen bydragen, geen teleurstelling. Ook

in het noordwestel. deel van Kediri was eenige beweging ten voor-

deele van het Ev. ontstaan. Te Belon kwam eene gem. tot stand, die

wegens gebrek aan bouwgrond zóo luttel levenskracht had dat zij

allengs weer verliep, doch beter ging het aanvankelijk te Waroe

Djajèng waar in ’47 eene gera. gesticht was door de werkzaamheid

van een paar mannen die, aleer zij onder den invloed van Coolen

kwamen, een nogal avontuurlijk leven geleid hadden. Jel. zond er

Mattheus heen, doch om de plagerijen van het districtshoofd te ont-

wijken besloot men naar het een dagreis verder gelegen Soeraber

Gajam te verhuizen, waar Jel. in Dec. ’53 niet minder dan 51 lid-

maten en 22 kind. vond. Mattheus, die het met een van de stichters
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dier gem. op den duur niet vinden kon, verhuisde, door enkele gezinnen

gevolgd, omstreeks ’55 naar een bosch 3 uur van Kediri aan den

weg naar Madioen gelegen, welke dessa later bekend is geworden

onder den naam Wónó Hasri.

Genoeg om te doen zien dat, waar omstreeks laatstgenoemd jaar

4 of 5 kleine gem. in de res. Kediri gevonden werden
,
er ernstig aan

moest gedacht daar een zendel. te plaatsen want door Jel. kon,

Maron b.v. lag 20 uur van M. Warno, op den duur niet voor die gem.

gezorgd worden. In Mrt. ’55 had deze dan ook de zooevengenoemde dessa

als een standplaats aanbevolen en na veel wikken en wegen werd

hier besloten D. J. ten Zeldam Ganswijk '), die zich sedert Dec. ’54

bij Jel op taalstudie toelegde en reeds in Mei ’55 in het door v. d.

Valk verlaten Sidokaré eigen werkzaamheid verricht had, tijdelijk

voor Maron of voor de hoofdplaats Kediri te bestemmen. Een ver-

zoekschrift aan den G.-G. werd voor eene vestiging op laatstgenoemde

plaats afgezonden, en met bekwamen spoed volgde de vergunning

zoodat Ganswijk zich 7 Dec. ’55 te Kediri vestigen kon.

De tijd dat de eerste gezinnen welke zich daar vestigden in de

hoornen gingen slapen om tegen de wilde woudbewoners veilig te zijn

was al lang voorbij en het scheen Ganswijk
,
die deze plaats mede om

haar schoone ligging begeerd had, best te bevallen dewijl in alle

gem
,
omdat ze nieuw aangelegd waren, geene of weinig Moham. ge-

vonden werden. Of hij reeds inzag dat het vereenigen van Christ.

buiten den kring hunner moham. landgenooten iets bedenkelijks heeft,

dewijl het Christ. toch geroepen is het zout te zijn van de maatsch.

waarbinnen het optreedt, zouden we haast opmaken uit hetgeen hij

er bij voegt: dat een ingrijpen in die afzondering z. i. buiten de roe-

ping van den zen del. lag. Te meer zal hij tegen dat ingrijpen hebben

opgezien omdat de Christ. in zedelijk opzicht weinig boven anderen

uitmuntten en velen zich op bedroevende wijze schuldig maakten aan

opium schuiven, iets waaraan men zich in de res. Kediri nog meer

dan elders scheen over te geven.

Even als Jel. had ook Ganswijk eenige neiging den Javaan met

stoffelijke middelen te hulp te komen. Voorts legde hij er zich op toe

de voorgangers, hij had er spoedig een half dozijn, een paar keer

*) D. J. TEN Zeldam Ganswijk. geb. te den Haag, werd 19 jaar oud, in ’49 tot

het proefjaar toegelaten. Na in ’53 eene reis gemaakt te hebben naar de voornaamste

duitsche zendingsinrichtingen, vertrok hij 6 Aug. ’54 van hier. E. A. ’49 p. 63.

Mndber. ’55 p. 45. Handel. ’54 p. 37. Verslag ’54 p. 31.
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’s jaars bij zich te ontvangen en, terwijl hij een 12 tal jav. kinderen

geregeld op school zocht te houden, liet hij zich ook aan die der

Europeanen gelegen liggen.

Reeds in Mei ’56 begaf hij zich buiten zijn res. en wel naar Ma-

dioen doch daar hij er, hoe goed de Res. en vele ambten, ook ge-

stemd bleken, niet mocht arbeiden zonder vergunning van den G-G.

werd deze gevraagd en einde Oct. verkregen. Al spoedig eischten ook

daar enkele gem. eenige herderlijke zorg en de man die reeds het

volgend jaar op een zendel. voor die res. begon aan te dringen kon

zeker niet vermoeden dat er, mede door zijn toedoen, nog 33 jaren

zouden moeten verloopen eer die wensch vervuld kon worden. Over

het geheel arbeidde Ganswijk, wiens werkkring dien der beide andere

zendel. in uitgebreidheid overtrof, gelijk hij zelf in ’57 verklaarde

met opgewektheid in zijn 10 gem. en werd ongehoopte zegen ook

afgewisseld door onverwachten tegenstand, hij scheen goedsmoeds,

te meer dewijl hij alras hulp zou erlangen van de br. Keuijt en Sme-

ding. Voor deze echter aankwamen schreef hij 1 Oct. ’58 dat zijn

gemoed zóo door twijfelingen was geschokt dat h\j de noodige vast-

heid van overtuiging miste om te kunnen arbeiden. Hij had daarom

zijne betrekking neergelegd en vroeg ontslag.

De Comni. van Bestuur die 1 Jan. ’59 was opgetreden en haar

werk met deze treurige zaak beginnen mocht, vond geen vrijheid

zijn brief, aan de verg. gericht, zonder medeweten des schrijvers open-

baar te maken, ja achtte zulks met het oog op „de kleinen in het

geloof” niet wenschelijk. Reeds 3 Jan. ’59 werd echter een schrijven

goedgekeurd, hem berichtend dat hij, over ontslag kon bij iemand

die zijn werk al had neergelegd geen sprake zijn, van zijne betrek-

king als zendel. vervallen was verklaard. Voorts werd hij herinnerd

aan de schuld van f 3000 welke, daar hij geen 10 jaar had gediend,

op hem rustte. Van deze som liet men niets vallen toen hij later,

met beroep op een volbrachten vierjarigen diensttijd, verzocht dat zij

op ƒ 1800 gebracht zou worden.

Op den brief dien Bestuurders naar aanleiding van dezen afval met

het Mrtnummer der Mndber. van ’59 aan de vrienden des Gen. ver-

zonden vestigden we reeds (blz. 478) de aandacht en wanneer de

schrijvers zeggen dat zij over dit feit „verbaasd” waren, ja dat het

bericht er van hen eensklaps, zonder dat zij door éénig verschijnsel

waren gewaarschuwd, overvallen had, dan vertolken zij slechts wat

allen die op dezen zendel. een hoopvol oog geslagen hadden, moeten

gedacht hebben. Ganswijk toch, een kind van goeden huize, had
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aldoor weerstand geboden aan de pogingen hem af te brengen van

het voornemen zendel. te worden en zelfs het uitzicht als Ev. dr.

eenmaal de Vaderlandsche kerk te kunnen dienen bleek daartoe on-

machtig. Het was dus iets meer geweest dan een phrase als hij, in

zijn half Dec. ’54 begonnen dagboek, van de betrekking waartoe hij

toen reeds gekomen was verklaarde: zij is het voorwerp , mijner eerste,

warme liefde, mijner biddende overweging.” Later (Apr. ’55) erkent

hij „wel eens gedrukt te zijn geweest onder de vele en groote be-

zwaren” welke het jav. volkskarakter voor de Ev. verbreiding opleverde

maar evenwel, hij dankt God „die toch ook in schoone voorbeelden

de werking en kracht zijner genade in Christus ook onder Javanen

toont en die ons overvloedige vertroosting geeft door de gemeenschap

met Hem.” Aan zijne pen hebben we in Oct. ’56 die welsprekende,

in het eerste deel der Meded. geplaatste Roepstem uit /am te danken

,

waarin zoo ernstig gepleit wordt dat ons volk eindeljjk toch zijne

schuld aan Java zou beginnen af te doen. Waar hij ijverig daartoe

meewerkte klaagde hij wel (Sept. ’57) over vijandschap, in spot en

bedreiging zich uitend, maar hij wees er tevens op dat hij daarom-

trent „minder bittere ervaring” had dan Haeth.
,

hij wist te spreken

van ongehoopten zegen waar hij veel vreesde, ja nog in een zijner

laatste berichten dankte hij God dat de bestrijding der dwalingen

omtrent het Ev. hem „des te dieper tot de kennis van Zijnen raad

heeft ingeleid.” Trots dit alles schreef de man die 17 Aug. ’58 nog

zijn vreugde betuigde over de uitzending van 2 nieuwe Ev. boden,

anderhalve mnd later (1 Oct.) — dat hij aan zijne twijfelingen zijne

betrekking moest ten offer brengen.

In hetgeen de zendel. op Java naar aanleiding van dezen afval

schreven vonden wij niets wat zulk een ommekeer verklaart. Hoezoo

oordeelt „zeer ongunstig” over een man die zoo spoedig er toe komen
kon de zending „een beuzelachtig werk” te noemen, ja die „door

woord en daad op meer dan eene wijze de ligtzinnigheid gevoed”

heeft. Jammer dat zoo weinig is meegedeeld, of misschien kon mee-

gedeeld worden
,
uit den brief van Harte, die „eene zeer menschkundige

beschrijving van den dwaalweg langs welken Ganswijk kwam tot zijn

diepen val” zou gegeven hebben. We zouden daardoor wellicht een

blik hebben leeren slaan op de gevaren van het leven in Indië, en

misschien ook in staat gesteld zijn te beoordeelen of zij wel recht

hadden, die, zooals in het Versl. over ’59 gezegd wordt, het Gen.

toeriepen: „dat is de vrucht van Uw zendelinghuis!”

Hoe dit alles ook zij, het treurig feit bleef: een man wiens be-
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geerte het van kindsbeen af geweest was den Heer in de heidenwereld

te dienen, was afgevallen en zoo hij, gelijk Hoezoo het uitdrukt, tot

,een dor en akelig materialisme” gekomen is, hebben we het te be-

treuren dat hij als directeur optrad van de Gouv. kweekschool voor

inl. onderwijzers te Bandong ‘).

Hakth. die in Nov. ’58 in tegenwoordigheid der voorgangers, te

Modjo Warno den verlaten werkkring overnam was nu, en bleef ook

gedurende ’59, met de zorg voor al de gem. in den Oosthoek belast.

Bovendien kwamen 4 Febr. van dat jaar J. Kruut en H. Smeding te

Malang om door hem bij hun taalstudie geholpen te worden. Eerst

in de eerste helft van ’60 kon hij M. Warno aan Hoezoo overdragen,

terwijl Smeding, hier reeds in Aug. ’59 voor Kediri aangewezen,

wegens ongesteldheid eerst 12 Febr. zich daar vestigen kon.

De nieuwe titularis vond de gem. te Kediri zeer verwilderd doch

in de buitengem. hadden de voorgangers dermate hun best gedaan

dat tal van doop- en huwelijks candidaten op zijn bezoek wachtten.

Ofschoon Smeding in een , belangrijk stuk” de noodzakelijkheid eener

kweekschool voor voorgangers betoogde waarvoor hjj reeds 6 leerl.

had, hij zou er, ook al hadde men hier fiat gegeven, niets voor

hebben kunnen doen. In Nov. ’60 openbaarde zich weder eene onge-

steldheid welke tot heengaan moest nopen. ’tViel hem zwaar het werk

waaraan ,mijn hart gebonden is” en dat „de vervulling was van vele

gebeden” ook maar tijdelijk op te geven. Sept. ’61 nam hij de terug-

reis aan en zag Indië niet terug '*). Gevolg gevende aan Smeding’s

‘) E. A. ’49 p. 64 , 73; '50 p. 58, 62; ’52 p. 65, 84; ’54 p. 47; ’55 p. 95, 97,

118; ’56 p. 7, 10, 11 , 190—192; ’57 p. 26, 35, 38, 122—125; 216; ’58p.227, 256;

’59 p. 2—5, 31; ’60 p. 140. Mndber. ’48 p. 159; ’50 p. 59; ’55 p. 46; ’56 p. 50,

58, 65; ’58 p. 49, 63; ’71 p. 85; ’73 p. 81; ’91 p. 62. Verslag ’57 p. 27; ’58 p. 46 ;

'59 p. 39. Meded. 1 p. 176; II p. 99, 125; VI p. 241; XXIV p. 375, 382—386;

XXXIII p. 414. Bcddingh, N. Oost-lndië I p. 332; id. Naamlijst p. 15. Bkomund ,

Ber. p. 5, 8, 45, 92, 95, 100, 109.

2) II. Smeding geb. te Leeuwarden in '33, voor muziekmeester opgeleid, werd in

’53 toegelaten. Na in ’58 afgevaardigd te zijn, vertrok hij 5 Aug. d. a. v. E. A.’53

p. 63. Verslag ’58 p. 4. Mndber. ’59 p. 32.

5) Volgens bevoegden bleek terugkeer naar Indië „zeer onraadzaam.” Nadat hem

van Mrt ’62—Sept. '63 van zijn trakt.
, ƒ 100 p. mnd., was uitgekeerd, ontving

hij van Nov. '63—Mei '64 /' 400. Dewijl hij zich voorbereidde voor het acad. admissie

ex. werd hem tot Oct. '65 nogmaals /' 600 uitbetaald. Na te Utrecht gestudeerd te

hebben aanvaardde hij in '70 de Ev. bediening, promoveerde in '73 tot theol. Dr. en

verbond zich dat jaar aan de N. Ilerv. Gen. te Haarlem, waar hij 14 Mei '91 over-

leed. E. A. '62 p. 42; '63 p. 21, 282, 469, 510; '64 p. 8; '65 p. 42.

'*) E. A. '59 p. 31, 167; '60 p. 93, 98, 186; '61 p. 37, 158, 230; '62 p. 4.

Verslag '59 p. 51 ;
'60 p. 44; '61 p. 51. Meded. VI p. 236.
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wensch wees men hier als zijn opvolger aan C. Poensen ’) die zich te

M. Warno op taalstudie toelegde. Door de Conf. op Java ook als zoo-

danig benoemd, ging deze er heen doch had zooveel moeite eene

woning te krijgen dat hij voorloopig maar bleef waar hij was. Des

reizens en wachtens eindelijk moede nam hij in Dec. ’62 voorloopig

te Kediri zijn intrek in een logement. Hij zou ook Malang bezoeken

dat door het eigenmachtig heengaan van Haeth. in Sept. mede vacant

geworden was.

De 4 gem. in Kediri telden toen 284 zielen en in Mei ’62 ze be-

zoekende vond hij, 2 gem. in de res. Madioen er bij gerekend, 342

zielen. Uitwendig bleef er zeer veel te wenschen over, doch de in-

wendige toestand was over het algemeen genomen vrij goed zoodat

hij tot het bevredigend besluit was gekomen : dat de vrucht in

evenredigheid stond tot de zorg aan den akker besteed. Dat hem dit

bemoedigde was maar goed, want zooals de zaken stonden had hij

van „europeesche en inl. hoofden en besturen” niets te wachten en

toen hij Mrt. ’63 weer eens schreef zond hij wel een stuk over waarin

werd aangetoond dat de klachten over de Javazending niet altijd van

,genoegzame zaakkennis en billijkheid” getuigden maar „veel bemoe-

digends” leverde de werkkring Kediri vooralsnog niet op. Hij moest

zoowel daar als in de res. Madioen 2 voorgangers ontslaan en had

nu ten minste 3 nieuwe noodig. Te M. Warno waren deze niet te

krijgen en zoo maakte ook hij gebruik van de vergunning, den zendel.

op Java gegeven, om 5 jongelieden, tegen vergoeding uit de kas des

Gen. van ƒ 5 ’s mnds voor ieder, bij zich aan huis te nemen. Wat
het schoolonderwijs betreft, onze zendel. achtte zulks zeer noodig

maar aangezien hij de vrees „voor overdrijving en overschatting”

daarvan niet kon onderdrukken en later (in ’79) zelfs groote geneigd-

heid had de stelling te verdedigen: de zendingsschool dient wel tot

bevestiging maar niet tot vestiging van het Christ.
,
maakte hij van

haar niet zooveel werk als men hier wenschelijk achtte. Toch had hij

op zijne standplaats een paar schooltjes waarin
,

wat de meisjes

betreft, ook zijne vrouw hielp, terwijl hij in ’64 te Wono Hasri en

Maron scholen van 20, te Adi Tojo eene met 10 leerl. had, over

welker onderwijzers hij tevreden kon zijn. Ook over geneeskundige

hulp dacht hij toen, met het oog op de zending, nog al sceptisch.

') C. Poensen geb. te Amst.
, werd in

'

55
, 19 jaar oud, aangenomen. In ’60 af-

gevaardigd vertrok hij 13 Nov. van dat jaar. E. A. ’55 p. 93. Versl. '60 p. 4 ;

'61 p. 47.
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Reeds in ’67 was hij van oordeel, dat het op Java voortzetten van

hier begonnen geneesk. studie de beste krachten en tijd van den

zendel. in beslag nam en het kwam hem voor oeconomischer te zyn

de studie der geneesk. hier wat degelijker te maken. Twaalfjaar later

acht hij het verstrekken van geneesk. hulp zeer goed om den zendel.

en het Christendom een „gunstige reputatie” onder de bevolking te

verschaffen
,
maar „in betrekking tot gem. vorming van eenige be-

teekenis” zal zij, naar hij meent, „op zich zelf wel nooit kunnen die-

nen.” In ziine verslagen treed die geneesk. hulp dan ook niet bijzon-

der op den voorgrond maar dat zij ook door hem verleend werd blijkt

wel uit het feit dat hij in ’67 er op wijst hoe daardoor veel tijd „aan

zijn eigenlijk werk onttrokken wordt”. In ’69 is hij er op bedacht,

zoo mogelijk, de kosten der medicijnen te laten vergoeden
,
terwijl hij

o. a. in ’72 op zijn woonplaats aan 516 personen geneesmiddelen

uitreikte.

Al verwachtte Poensen van school en geneeskunst minder dan velen

zijner ambtgenooten, toch zag ook hy zijne gem., waaruit vaak zulke

verhuizingen plaats hadden dat er wel eens eene te niet ging, in

bloei toenemen. In ’74 kwam er eene nieuwe gem. te Sambi R6tó bij

,

zoodat hij het volgend jaar kon wijzen op 18 plaatsen waar Christ.

woonden, die 6 gem. vormden met 612 zielen. Onder deze stond Adi

Tojo, wat godsd. leven aanging, het hoogst, mede omdat het als ver

van de hoofdplaats liggend, weinig bezoek van niet-inlanders ontving.

Hoewel hij over schoolgaan nogal te klagen had, deels omdat de

ouders er geen belang in stelden, deels ook omdat zij geen gezag

genoeg over hunne kinderen hadden, bevatten de schoollijsten ruim

200 namen. Men was toen bezig te Wono Hasri een steenen kerkje te

bouwen en aangezien die grootste zijner gem. meende daarvoor niet

te mogen bedelen namen enkele gem.leden de gelden der armbus

tegen 50 °i'o in beleening, zoodat er in '11 ook een pannen dak op

gelegd kon worden.

Zijne kweekel.
,
in den regel een 6tal, gaven hem zooveel genoegen

dat hij in ’70 eene kweekschool voor inl. onderw. of medehelpers voor

zijn werkkring „overbodig, althans ontijdig” achtte, en heeft hij 10

jaar later over de oprichting van dergelijke school ook met Kroijt

gesproken, beiden zagen in dat deze, zoo met het oog op het kleine

personeel der zendel. als wegens de kosten, bezwaarlijk kon worden

gesticht ja Poensen achtte het zelfs in ’85 nog geen tijd er eene op

Java te stichten. Natuurlijk verzamelde ook hij zijne medehelpers, tot

welke allengs tal van oud-leerlingen behoorden, een paar keer ’sjaars
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om zich heen om hen, die steeds moesten geven maar van hunne

omgeving weinig op geestelijk gebied ontvingen, dieper in te leiden

in de H. Schrift. Al vond Poensen zooals hij in ’72 opmerkt, er „iets

zonderlings voor een Nederlander in gelegen” met de Jav. te spreken

over de verdrukking der Israëlieten door Farao, omdat zij wel bij

zich zelven denken moesten „aan hetgeen ook met hun volk is ge-

schied” hij schrikte voor de behandeling van de eerste hoofdstukken

uit Exodus niet terug, vast overtuigd dat „God ook hun gekerm

hooren zou” ').

Aan dat „gekerm”, voor het oor van hen die in hun midden ver-

keerden zeer goed hoorbaar, zocht Poensen zich niet te onttrekken

want waar hem, die getoond had een gelukkig beoefenaar van Ind.

taal-, land- en volkenkunde te zijn, in den aanvang van ’75 de be-

trekking van leeraar aan het Gymn. Willem III te Bat. aangeboden

werd, bedankte hij daarvoor met „volle vrijmoedigheid.” Toen in

Sept. van het volgend jaar J. A. Schuurman pred. te Bat. naar Kediri

reisde en hem den beroepsbrief tot Director van het pas opgerichte

Seminarie te Depok overhandigde liet hij de beslissing geheel over

aan het Bestuur van het Gen. waaraan hij
,
naast God ,

te danken had

wat hij was.

Dit laatste, vereerd met het vertrouwen ’t welk het Comité voor

het Sem. in een zijner zendel. stelde, raadde Poensen wel aan die

roeping op te volgen doch liet hem geheel vrij. Na te Bat. zich op

de hoogte gebracht te hebben stelde hij^ aan het Comité enkele voor-

waarden die uitsluitend in betrekking stonden tot de opleiding en

het onderwijs, waarbij, naar zijn oordeel, mede het oog moest ge-

houden worden op het nut ’t welk landbouw, handel en industrie

voor de zending kon opleveren. Dewijl het Comité van het Sem. hier

te lande, daarin niet met hem mééging meende hij „niet de geschikte

persoonlijkheid voor Depok te zijn.” In Juli ’77 dit besluit verne-

mende was het Bestuur blijde dat Poensen te midden zijns volks bleef.

Hadde het aan hem gestaan ook door stoffelijke hulp zou hij zijn

bijgesprougen
,

natuurlijk allereerst met het doel den inl. tot het

Christ. op te leiden, maar ook om de welvaart te doen toenemen.

Tot de gebreken welk het werk van Jel. eigen waren behoorde

o. a. dat de door zijn arbeid ontstane gemeenten te ver uiteen lagen

*) Hoe de „toenemende armoede der .Tav.” onzen zendel. aldoor ter harte ging

kon men mede opmaken uit de 15de Aant. achter zijne brochure: De zetidhitj en het

lenen des gebeds op Jana. Den Haag ,
’9

1

.
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zoodiit verband ontbrak. Poensen wenschte een andere methode. Hij

wilde een klein gedeelte bewerken, maar dan ook met alle mogelijke

hulpmiddelen om zich voorts steeds verder uit te breiden. Reeds in

’65 had hij landelijke ondernemingen aanbevolen om den Javaan te

hulp te komen, en hij kwam daarop in ’75 terug nadat de doopsgez.

zeudel. P. Jansz ten vorigen jare zijne, volgens Poensen van te weinig

terrein- en personenkennis getuigende brochure over Landontginning

en Evangelisatie op Java had uitgegeven ’). Poensen wilde dat de zen-

ding grond koopen zou voor rij.stcultuur geschikt, om daarop alleen

Christ. te plaatsen, en, zoo men ook tijdelijk niet-Christ. als arbeiders

toeliet, moh. priesters en dergelijken moesten geweerd. Door de daar

wonende Christ. stoftelijk bij hunne ontginningen te steunen en langs

dien weg welvaart onder hen mogelijk te maken, wenschte hij nederl.

Christenzin met nederl. kapitaal te doen samenwerken
,
niet om eigen

beurs te spekken maar om, door matige rente schadeloos gesteld,

alle verdere winst ten bate der opgezetenen te doen komen en deze

door de vrucht van hun arbeid in staat te stellen in eigen behoeften

,

ook op geestelijk gebied, te kunnen voorzien. Niet dat hij alle Christ.

in zulk eene kolonie bijéén wilde brengen, want het wonen in de

gewone dessa, in aanraking met de moham. wereld, bleef doel, maar

de landbouw kol. moest middelpunt eener missie, eene pépinière,

eene groote Missions-Anstalt worden, vanwaaruit op andere gem. ja

op de geheele jav. omgeving, als uit een cirkel met grooten straal,

kon gewerkt worden.

Blijkbaar was het Bestuur met deze plannen ingenomen, maar

dewijl zij de krachten tles Gen. te boven gingen, kon men weinig

anders doen dan de opmerkzaamheid van vrienden der zending „die

over eenigszins ruime geldmiddelen kunnen beschikken” er op vestigen.

Dit leidde tot geen uitkomst, Poensen zag nu en dan geschikte

gronden in handen van Chineezen overgaan en betreurde het zeer

dat men hier te lande liever aandeelen nam in „amerikaansche zwen-

M lleeds voor Jansz. zijne brochure bij het N. Z. Gen. had ingezonden werd door

den secret. de benoeming eener comm. voorgesteld om diens plannen te onderzoeken.

Ofschoon deze er veel goeds in zag oordeelde zij dat het Gen. als zoodanig er zich

niet meê kon inlaten, doch men vestigde er de aandacht op van invloedrijke indus-

trieëlcn en won er berichten over in van landhuurders, van Hoezoo en ook van

Poensen. Dewijl het Gen. aan Jansz’s plannen niets kon doen, werd de Comm. in

Oct. ’7.5 ontbonden. Waar in ’82 het Gen. nogmaals verzocht werd P. A. Jansz in

diens toen uitgewerkt plan voor ontginning te steunen meende het, welke goede wen-

schen men ook voor welslagen had , zich van ondersteuning te moeten onthouden.
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delaarsplarinen en voddige effecten” dan
,
onder genot van matige rente

,

der zending gelegenheid te geven door landbouw, het eenige middel

’t welk, behalve de pers, overbleef om zeer onmiddelijk invloed uit

te oefenen, tot belangrijke gem. vorming te komen.

Moest onze zendeling dus de patjol (spade) in den dienst der zen-

ding zoo goed als laten liggen, met des te meer ijver heeft hij de

pen gebruikt, niet slechts om over maar ook voor de Javanen te

Schrijven. Wat het eerste betreft, verwijzen we naar de Meded.,

waarvan 'men van ’64 tot ’94 geen deel zal opslaan zonder ten minste

e'éne bijdrage van hem te vinden. Werd daarbij Gen. en zending in

’t algemeen, niet vergeten, meestal zijn het ,schetsen en studie’s” die

,op den duur meer waarde behouden” dan beoordeelingen van het

godsd.-zedelijk leven, die z. i. niet al te dikwijls herhaald moesten

worden om niet ^vervelend of onwaar” te worden. Hetzij zijne stuk-

ken betrekking hebben op een handschrift, op namen, op muziek en

wat dies meer zij, hetzjj ze Verslagen of gedeelten er uit bevatten,

altijd leveren ze stof tot de kennis van den Javaan in zü'n godsd.

,

zedelijk of maatsch. leven, terwijl de opstellen over M, Aniep, Paq-

Dasima en P. Tosari voor de wordingsgeschied. der zending op Java

zeer belangrijk zijn. Ook de Brieven over den Islam in ’86 verschenen

kunnen gerekend worden tot hetgeen der zending middellijk ten goede

kon komen, maar meer dadelijke vrucht was te wachten van hetgeen

hij voor den Javaan heeft opgesteld. Moge hij ook al een gering deel

gehad hebben aan de in ’74 door Hoezoo uitgegeven Jav. kerkgezangen
,

zijne Kidoeng, in ’75 uitgekomen en waarvan weer in ’93 een uitgaaf

verscheen, waren iets nieuws want deze liederen hadden betrekking

op het zijn en doen van den Javaan. Verder leverde hij nog voor de

school zijn Ontjèn-ontjèn (Bloemenkrans) die, in ’78 in 3 deeltjes uit-

gegeven, om zijn jav. kleur (Meded. XXVI p. 339 geeft er een proef

uit) geprezen werd. Vooral maakte hij zich in ’81 verdienstelijk door

de uitgaaf van de Geschiedenissen van het O. Test. in de jav. taal,

waarvoor het Bijb. gen. een toelaag van bijna ƒ 1100 gaf’).

Kwam deze arbeid, waarbij we nog een in ’88 verschenen Vragen-

1) E. A. ’61 p. 1.58, 230; ’62 p. 78, 179, 181 , 184; ’63 p. 39, 252, 352, 497;

’64 p. 286; ’65 p. 203; ’66 p. 26; ’67 p. 118, 253; ’69 p. 25; '73 p. 244; '75 p. 9,

160; '76 p. 184; '77 p. 27, 84; '78 p. 153; '79 p. 26; '80 p. 43; '81 p. 11. 135; '84

p. 6; '86 p. 51, 155; '93 p. 29. Mndber. '62 p. 150; '69 p. 173; '71 p. 85, 186;

'72 p. 186; '73 p. 81; '74 p. 141; '75 p. 62, 77, 137; '76 p. 140; '77 p. 137, 142;

'78 p. 136; '79 p. 131— 133; '83 p. 170. Meded. XX p. 11; XXVIII p. 257, 269;

XXX p. 230, 241. Verslag '64 p. 47.
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hoekje en een opstel over den Weg der zaligheid vermelden, de gem.

meer in het algemeen ten goede, toch verzuimde Poensen niet maat-

regelen te trelFen die den bloei van de hem toevertrouwde gem. kon

bevorderen. Zoo bepaalde hij in ’83, dewijl het getal Christ. die als

kind. gedoopt waren vrij aanzienlijk werd, het doen van geloofsbe-

lijdenis verplichtend, waarvan o. a. gevolg was dat, zoo deze niet

was afgelegd, geen huwelijk kon gesloten worden. Toen hij om die

reden eene bruid ,
welke zich voor het onderwijs onverschillig betoond

had, afwees, gaf dit wel ontevredenheid maar ’t gevolg was toch dat

men er zich meer op toelegde het examen, dat in ’t bijzijn van de

ouders en van een ouderling plaats had, te kunnen doorstaan. Vier

jaar later werd zelfs bepaald dat niemand tot geloofsbelijd. zou worden

toegelaten indien niet een gedeelte des Bijbels zonder fouten en met

oordeel kon gelezen worden.

Waar van ouderlingen sprake is onderstelt men een kerkeraad, en

op de meeste plaatsen vond men dan ook behalve een diaken een

ouderling, meestal een stokoud man dien men, dewijl hij toch al van

heeren- en cultuurdiensten af was om des ambtswille er niet van be-

hoefde vrij te maken. Poensen zocht daarvoor meer geschikte en

invloedrijke personen en hij stelde een zoogen. grooten kerkeraad

(Rad-Grédjö) aan die 18 Oct. ’84 voor ’t eerst vergaderde. Deze bestond

uit de medehelpers, ouderl. en diakenen van al de gem. terwijl ook

de christelijke dessahoofden
,
die men bij zoo menigen maatregel moe.st

kennen, welkom waren. Het doel, door deze om de 4 mnden te

houden vergad. een meer zelfstandig en opgewekt gem. leven te be-

vorderen, scheen niet geheel gemist, terwijl er bovendien het voor-

deel aan verbonden was dat de zendel. wat op den achtergrond kwam.

Voortaan heette het, zoo schreef hij in ’87, ,Rad-Grédjo heeft dit of

dat besloten, na rijp beraad”, en hij kon er bijvoegen dat die beslui-

ten door de gem. met zekere piëteit ontvangen en opgevolgd werden

,

welk laatste oók gold toen in ’87 bepaald was dat voor eene echt-

scheiding 5, voor een huwelijksinzegening ƒ 3 moest betaald, terwijl

de bruiloft eerst na de kerkelijke plechtigheid mocht gevierd worden ')•

*) De bevoegdheid des zendelings tot echtscheiding, naar javaansch gebmik kan

slechts de man een scheidbrief vragen
,
was niet geregeld ,

wel die tot voltrekking

van een huwelijk. Tot dit laatste werd, op grond van Staatsbl. ’64 no. 142, dezendel.

bij inl. Christ. gemachtigd door het Hoofd van het plaatselijk bestuur, doch het

eerste kon, zoo meende men, slechts geschieden uit kracht van eene rechterlijke uit-

spraak
, zoodat een zendeling bij ’t sluiten van een huwelijk ,

waarbij een der be-

trokkenen reeds vroeger gehuwd was geweest, zich branden kon. De „Zendingsbond



575

Ook aan andere bemoedigende ervaringen ontbrak het vooral in de

laatste jaren niet. Hoe zwak ,de propagatie geest” in de jav. gem.

ook werkzaam was toch ontstond in ’85, bij het aanleggen van de

spoorbanen in het district Papar, door een Christen die daar mede

aan werkte, eene opwekking. Het gevolg was dat zich te Üjanti eene

kleine gem. vormde die dat jaar uit 14, in ’87 reeds uit 107 personen

in 3 plaatsen wonend, bestond. Te Sègarran gelukte het in ’86 binnen

korten tijd 31 Christ. te verzamelen, onder welke huisgezinnen waren

,

ook uit M. Warno overgekomen, die van invloed beloofden te worden

op de moh. omgeving. Toen in die gem. het zielental reeds het vol-

gend jaar door verhuizing tot 83 klom, bleef zij zich als christen

dessa gunstig onderscheiden zoodat verschillende huisgezinnen uit

Madioen daar een kring vonden waarin zij
,

al liet de opgewektheid

van het nieuwe leven ook te wenschen over, toch tot hooger opgeleid

konden worden. Einde ’89, bij de inwijding van een kerkje, verzochten

de gem. leden den naam der dessa te veranderen in Poerwó Redjo

(begin van voorspoed) waardoor verwisseling met een onder M. Warno

gelegen Sègarran tevens voorkomen werd. Deze gem. waar men

ook nieuwe gronden opende, telde in ’90 reeds 183 zielen met 40

leerl. op school.

Te Koendjang in ’t noordoosten had zich ook een nieuwe dessa ge-

vormd welke maar niet bloeien wilde, tot Pak-Poer, een Christen

uit M. Warno ,met de noodige lieden achter zich”, er zich vestigde.

In ’90 telde die gem. 104 leden, voor welke een voorganger van elders

des Zondagsmiddags dienst kwam doen.

Al werd de blijdschap welke de zendel. do'or dat ontluikend leven

genoot ook getemperd doordien Taloen, waar zich in ’87 een kleine

gem. onder zekeren Robin en zijne uitnemende vrouw gevestigd had,

nog dat eigen jaar door koortsen zóo geteisterd werd dat het ver-

laten en uitgestorven bleef liggen, blijder ervaringen stonden daar

tegenover. Zoo kon van Maron, al was de verhouding van Christenen

tot Moh. daar ook sedert jaren 1 op 6 gebleven, in '87 getuigd: dat

in het opkomend geslacht „eenig nieuw leven begon te werken.”

Vooral gaf Wono Hasri teekenen van opwaken. Wel was het cijfer

der leden daar, gelijk ook elders, aan merkbare schommeling onder-

in N. Indic” besloot in ’83 zich tot den G-G. te wenden met verzoek ook voor de

echtscheiding duidelijke bepalingen te geven, iets wat naar Poensen’s meening der

Reg. vooishands onmogelijk zou zijn. De Derde Zending-Conf., Neerbosch ’85 p. 13 ,

128. Meded. XXX p. 254. Ned. Zend. Tijdschr. II p. 42. E. A. ’57 p. 23.
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hevig maar de verhouding, 2 Clirist. tegen 1 Moh.
, was toch ge-

bleven, en toen die dessa in ’86 een zelfstandig bestuur kreeg begreep

men de kerk die, ofschoon ze in ’74 nog voor ’t laatst ,nieuw” was

geweest, zeer bouwvallig bleek, door eene meer passende te moeten

vervangen. De 200 gem.leden betoonden zooveel ofiervaardigheid

dat de zendel. die in den regel, Semampir, Poensen’s woonplaats, bad

voor zijn steenen kerkje in ’84 al eene uitzondering gemaakt, de

lieden zelve voor den eeredienst liet zorgen, besloot ook elders te

vragen, en zoo kon hij 22 Juli ’8S eene nieuwe kerk inwijden waartoe

in ons land 675 en op Java ƒ 372 bijeengebracht waren, maar waar-

voor toch de inl, Christ.
,

behalve zand, bamboe, koeliediensten en

45 000 metselsteenen
,
ook van het onder hen zoo scbaarscbe geld nog

ƒ 213 hadden bijgedragen. ,Treffende blijken van Christel toewijding,

opoffering en blijdschap mocht ik toen waarnemen”, schreef P. ja de

herinnering aan dien dag was hem ,nog vaak eene vertroostende en

bemoedigende gedachte” toen by verre van zijn arbeidsveld toefde.

In ’85 was het al een kwart eeuw geleden dat hij op Java begon

te werken en by die gelegenheid ontving hy namens het Hoofdbest.

niet alleen een stoffelijk blijk van waardeering, maar tot zijne eer

werd getuigd: dat het voor hem was weggelegd geweest ,onze kennis

van de zeden, de levens- en denkwijze van den Javaan, vooral die

van zijn godsd. aanmerkelijk te verryken.” Er is zelfs even aan ge-

dacht hem te doen overkomen om hier meer belangstelling te doen

ontstaan, maar dewyl het minder raadzaam was aan Java een arbeider

te onttrekken had men er van afgezien. Toch bleek de tijd niet verre

dat overkomst moest geschieden. Niet minder dan 23 plaatsen, tot

7 gem. saamgevoegd, met 1051 zielen, telde in ’87 zijn werkkring,

en had elke gem. op eene bezoldiging van ƒ 5—12,50 per maand

ook een medehelper, waarbij nog 4 onbezoldigde helpers en evenzoo-

veel onderwijzers voor ruim 100 kind. kwamen, dit nam niet weg

dat hij al die gem. moest bezoeken opdat de Doop en de huwelijks-

inzegening in de eigen dessa kon geschieden. Dit eischte zóóveel rei-

zens dat hij o.a. in '86 slechts eén Zondag op zijn standplaats had

kunnen voorgaan. Voorts had hij van ’62—’74 een paar maal een reis

gemaakt naar het door Harth.’s afval aan zijne leiding toevertrouwde

Malang, terwijl de gem. in de res. Madioen, die uit kracht van ge-

boorte bij hem behoorden en in ’87 uit 122 personen bestonden
,
mede

op eenigen arbeid aanspraak maakten. Voldoende zeker om te doen

zien dat hij in het afmattend ind. klimaat genoeg zenuwachtigheid

kon hebben opgedaan om eene reis herwaarts noodig te maken.
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In Mrt ’89 werd hij hier in eene bestuursverg. ontvangen terwijl

zijn werk werd waargenomen doorBiEGER, die om gezondheidsredenen

Savoe had moeten verlaten, Poensen maakte zich hier op velerlei

wijze nattig en smaakte de voldoening dat zijne gezondheid zich zóo

herstelde dat hij na de Jaarverg. van ’90 de terugreis kon aanvaarden

en primo Oct. met blijdschap op zijn arbeidsveld ontvangen werd.

Zijne tweede verblijf te Kediri zou echter kort zijn want in Juni ’91 werd

hü benoemd tot Hoogleeraar aan de Ind. instelling te Delft, eene eere

waarmede het Best. hem hartelijk gelukwenschte. Hoewel hij veel

moeite had tot een besluit te komen omdat hij in zijne ziel zendel. zou

blijven tot zijn dood, toch meende hij, dewijl de koorts hem haar oude

aanhankelijkheid bij vernieuwing begon te toonen, ditmaal niet te

mogen bedanken en liet men hier ook zijne beweering ,dat jongere,

frissche krachten in onze plaats behooren te komen” in het midden,

men vond alle reden zijn besluit te eerbiedigen, overtuigd dat hy de

belangen van het Gen. zou blijven bevorderen. Hij deed zulks al

dadelyk door van de som waarvoor het Gen. zyn huis te Semampir

overnam, een flinke bydrage af te staan tot dekking van het tekort,

Den Juli ’91 verliet Poensen het volk waaronder hij 29 jaar had

gearbeid en opende 10 Sept. d, a. v. zijne lessen te Delft met eene

, Toespraak.”

Hoewel het Biegee, die Kediri tijdens Poensen's verluf Vj^ jaar be-

diend had, zeker aangenaam zou geweest zyn zoo men hem daar ge-

plaatst had, hier achtte men zulks niet wenschelljk en droeg aan J.

Kruijt op dien werkkring nu en dan te bezoeken.

Nog in ’91 ging deze er een paar keer heen de eerste maal door

V. Wijngaarden vergezeld die van veel dienst was bij ’t behandelen

der overal wachtende kranken. In de oudste gem
,
Maron, waren toen

„vele afvalligen” terwijl te Poerwó Redjó enkele Moh. óverkwamen.

Het schoolonderwijs, ’twelk o. a. in de grootste gem., Sambi Rèdjó,

door een paar gem. leden belangeloos gegeven werd
,

liet daar en ook

elders nogal te wenschen over.

In ”92 maakte Kruijt 5 reizen in Kediri en had hij het vorig

jaar de voorgangers slechts ééns om zich gezien thans was zulks

tweekeer het geval, en als we nagaan wat hij uit de bij die ge-

legenheid geleverde opstellen meedeelt zal ieder moeten toestemmen

„diep ging het niet.” Dat de Moh. daar ver van onverschillig zijn

bleek niet alleen uit het feit dat te Semampir eenige moh. kind, van

de school verdwenen omdat men duchtte dat het op hunne bekeering

werd toegelegd, maar vooral hieruit dat in het door Christ. gestichte

KRCiJF, Geschied. jSed. Z. Gen. 37
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Wónó Hasri, de Moh. inplaats van, zooals bij den aanleg der dessa

overeengekomen was, öf Christen te worden öf elders een heenkomen

te zoeken, het zoover hadden weten te brengen dat z\j een priester

(Modin) in hun midden kregen. Gelukkig stond daar tegenover dat

weder te Poerwó Redjó 7 moh. gezinnen zich gereed maakten over te

gaan, terwijl de gem. ook door van buiten inkomenden zeer toenam.

Dewijl daar nog grond, hoe moeilijk dan ook, te krpgen was en er

reeds voor school, kerk en zendel. woning geschikt terrein gereed

lag, kwam het Kruijt voor dat de nieuwe zendel. zich daar zou

moeten vestigen, te meer omdat deze in ’t centrum gelegen gem.

door goede wegen met de andere verbonden was.

In ’92 werd op Kediri een goede ƒ 2800 bespaard en maar ƒ 1961

uitgegeven omdat er geen zendel.-, geen buishuur- en geen kweekel.

onkosten waren. Einde van dat jaar waren er 13 gem, met 1387

Christ.
;
op 9 scholen gingen 278 christen- en 56 moh. kind. terwijl

behalve 9 onderwijzers en 4 voorgangers, er nog 4 mannen werkten

die beide waardigheden in zich vereenigden.

Kruijt verklaart aan het slot zijner jongste meded. er niets aan te

hebben toe te voegen dan de bede: dat aan dezen werkkring ,zoo

spoedig mogelijk een eigen zendel. geschonken worde.” Wie zou zich

hiermede niet van harte vereenigen ')!

HOOFDSTUK XXL

MALANG EN MADIOEN.

(Kaartje van Malang in Meded. XXXI).

Malang, hoofd plaats der Afd. van dien naam, in de res. Passoeroean

,

wordt voor een klassiek plekje gehouden. De laatste vorst van het

eertijds zoo machtige Madjapahit zou daar omstreeks 1419 eene toe-

vlucht gezocht en een nieuwen Staat opgericht hebben, waarvan, toen

hjj alras door zijn moham. vervolgers tot de vlucht genoopt werd,

1) E. A. ’85 p. 38, 59, 66, 74; ’88 p. 148, 186; ’89 p. 21, 37, 51 , 59, 67, 70;

’91 p. 33, 147; ’93 p. 156. Mndber. '85 p. 121—123; ’86 p. 119; '87 p. 124; '88

p. 123, 125, 158; '89 p. 14; '91 p. 83, 163; '92 p. 122, 132. Med. XXVllI p264;

XXIX p. 313; XXX p. 232, 243, 270; XXXI p 306, 311—313; XXXII p. 304,

307, 309, 315, 323, 326; XXXIII p. 409, 415. XXXVI p. 313; XXXVII p. 164.

N. Zend. Tijdschr. II p. 39.
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niets is overgebleven dan de naam Kotta-bedah (vernielde stad).

Later, in 1680 zocht daar nogmaals een toevlucht Troeno-Djoyo, prins

van Madura, om, door de legers der Comp. vervolgd, mede de wissel-

valligheid van alle aardsche macht te ondervinden.

Beter dan deze historische (?) personen schijnt het in onze eeuw

hen gegaan te zijn die te Malang een toevlucht zochten tegen krank-

heid des lichaams en matheid des geestes. Wat Soekaboemi op West-

Java geeft, nl. een opwekkend en gelijkmatig klimaat, vindt men te

Malang voor het oostelijk deel want ongeveer 1500 voet boven de zee

gelegen en door bergen ingesloten, heerscht er altijd, ofschoon de

zonnestralen bijna loodrecht neerdalen, eene aangename koelte. Als

we hier nog bij voegen dat de plaats, al beteekent haar naam ook niet

als de zooevengenoemde ,lustoord der wereld”, tegen een heuvel leunt

en heerlijke berggezichten oplevert, dan is het verklaarbaar dat in

’56 het blokhuis tot een ,gezondheids-etablissement” werd ingericht

en velen er heentogen die, hoewel wetend dat leven sneven is, hoopten

dat het tot dit laatste daar niet zoo spoedig komen zou als op een

of andere benauwde strandplaats.

Wanneer het Ev. hier zijn weg vond kunnen we niet juist opgeven.

Jellesma verhaalt in zijn journaal over de tweede helft van ’bldatde

voorganger Paulus een zijner zonen te Malang bezocht en met velen over

het Christ. gesproken had. Het was er toen echter reeds eenigermate

bekend geworden door zekeren Christen-inl. Thomas, doch dewijl deze,

door Harth. met het adjectief „befaamd” uitgemonsterd, zich „toean”

liet noemen en in holl. kleêren liep, hadden de inl. nogal bezwaar

tegen het aannemen van een godsd. die hen tot Europeanen scheen

te willen maken. Gelukkig kon dit bezwaar worden opgeruimd en

allengs ontstond er eene gem. van 7 gedoopten bij welke in Dec. ’54

de rondgaande voorganger Joel zich voegde. Ook in de omgeving van

Malang bestonden toen reeds enkele gem. Zekere kluizenaar Ibrahim,

op den berg Kloet, had onder de mat welke hem tot zitplaats diende

een afschrift van de Tien geboden gevonden, en hoewel Christen

Javanen die hem van tijd tot tijd bezochten dit wil zullen hebben

achtergelaten, de man was er niet van af te brengen dat het daar

op bijzondere wijze gekomen was, ja hij meende zelfs eene hemel-

stem gehoord te hebben die hem in de bosschen van Madjapahit

Jellesma had doen opzoeken. Wat hij van dezen hoorde hield bij voor

goed en waar, bezocht, met iemand beter dan hij iii de H. Schrift

ervaren, familie en vrienden en zco ontstonden gem. te Dimoro,

Djengrik, Djoeuggo, Pelar e. a. Hoewel de man aan wien dit alles te

37 *
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clauken was er later zelfs niet tegen opzag te doopen en over de

geestelijke opstanding van den Christ. zóó wist te spreken dat enkelen

geloofden dat hij werkelijk dood was geweest, toch bleek hij voor

rede vatbaar en stonden de zaken in het Passoeroeansche niet

ongunstig. Reeds in Mrt. ’55 beval Jel. voor Malang Harthoorn

aan, die een half jaar taal bij hem gestudeerd had, waarvoor men
hem hier dan ook aanwees.

Begin van Aug. bracht de nieuw benoemde in gezelschap van Jel.

en Ganswijk zijn eerste bezoek, en hoewel het praatje ging dat ieder

die Christen werd soldaat moest worden ja dat de zendel. reeds de

wapenen hadden meegebracht, toch wist Jel. hen gerust te stellen

door te zeggen dat hij wèl wapenen medebracht maar om te dienen

in den strijd tegen diefstal, leugen enz. Gevolg was dat in 5 gem.

zich 14 mannen lieten doopen waarbij nog 20 vrouwen en 17 kind.

kwamen terwjjl de doop van G personen, wegens te luttel kennis of

belangstelling, werd uitgesteld. Natuurlijk bracht men ook een bezoek

bij den Ass. res. te Malang die hen vriendelijk ontving en geen be-

zwaar had tegen vestiging, alsmede bij den Regent (hoogste inl.

Hoofd) die wel te kennen gaf dat er voor Passoeroean een zendel^

moest komen, maar toch ook wel tevreden zou geweest zijn zoo er

geen verscheen. Dewijl in dezen veel van den Res. afhing bezocht

Harth. in Sept. ’55 ook hem te Passoeroean. Deze ambten., die in het

weren van een zendel. minder tegenwerking van de zending dan

in het toelaten begunstiging er van scheen te zien, toonde zich weinig

welwillend doch in ’t vertrouwen dat de Hooge reg. haar onzydig

standpunt ten opzichte der zending zou handhaven verliet Harth.

reeds in Nov. ’55 M. Warno en had toen vrij wat moeite verlof te

krijgen zich met zijne kranke vrouw, voor welke de medicus zulks

noodig achtte, ook maar voorloopig te Malang te mogen neerzetten.

Den 2'^®“ Dec. ’55 kwam hij er aan, bezocht, met oogluiking van den

Ass. res., enkele gem. en toen eindelijk bij besluit van den G.-G. dato

28 Dec. ’56, werd toegestaan daar werkzaam te zijn kon Harth. van

zyn wagen en 2 paarden, welke jaarlijks aan onderhoudƒ 286 kostten,

gebruik maken om vrij onbelemmerd ook in andere Afd. der res. nu

en dan een bezoek te brengen ').

Met eene woning had hij nog al moeite want aan den regel dat

1) Samcel Eliza Harthoorn, geb. te Breda, voor den boekhandel opgeleid,

werd, 17 jaar oud, in ’48 tot het proefjaar toegelaten. Hij was reisgenoot van

Ganswijk. E. A. ’48 p. 9.
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het Gen., na ƒ 1200 gegeven te hebben, voor wat zij meer kostte

eene rente van 2'j^ pet. eischte, onderwierp hij zich maar noode. Dit

heeft er vermoedelijk wel toe bijgedragen hem te doen verzoeken: of

hij zijn werkkring niet in vieren splitsen mocht om dan tijdelijk in

elk deel 3 mnden te gaan wonen. Hoewel men hier vond dat dit

voorstel ,van ernstig nadenken en grooteu ijver” getuigde toch achtte

men het, na advies zijner beide collega’s, door zulke bezwaren ge-

drukt dat men het afwees. Al ware men er in getreden het zou toch

onuitvoerbaar gebleken zijn omdat de Reg. op zijn verzoek om buiten

de stad Malang te wonen afwijzend had beschikt, zoodat eindelijk

niets overbleef dan: öf Malang te verlaten of daar voor veel geld

een nietswaardig erf te koopen, of wel, de inmiddels in veiling ko-

mende passangrahan, een ruim, sterk en fraai gelegen logement, aan

te koopen. Door de omstandigheden gedrongen ging Harth. tot dit

laatste over, en ofschoon men hier liever gezien had dat hij zich uit

Malang, waar naar het oordeel van Bestuurders de zending , niet zoo

bijzonder gezegend” was als hij het voorstelde, had terug getrokken,

men besloot toch in den koop te berusten en de ongeveer ƒ 8000

welke er mee gemoeid waren te betalen.

Harth’s oordeel over zijne gem. was gelijk reeds bleek nogal gunstig.

In ’56 had hij 8 plaatsen bezocht waar 224 Christ. woonden, terwijl

hij aan 45 personen den Doop had kunnen toedienen. Het kwam hem
voor dat de Jav. zich niet zoo gelukkig gevoelden als wel eens be-

weerd werd
,
zoodat zij hoe langer hoe meer behoefte schenen te heb-

ben aan een staf op den levensweg, ja „zondaarsnooden” onder hen

gevoeld werden. Hij kon er zich over verblijden dat men veel als

kwaad begon te beschouwen wat men er voorheen niet op had aan-

gezien terwijl de godsd. kennis van het beste deel zijner nog zoo

jeugdige gem., al bleef men van de school ook afkeerig, niet ver

stond beneden die der belangstellende geringere klassen in Nederland.

Hy was dus nogal tevreden en het volk scheen van hem te houden

zoodat het na jaren nog wist te spreken van ,Toean Attorn” die

zoo gezellig en vertrouwelijk met hen praten kon.

Het jaar ’57 was niet zoo bemoedigend. In het Verslag (MededlV)

leest men dat zoo niet, maar een feit is: hij had vrij wat teleurstel-

ling. Op 3 plaatsen had hij gehoopt gem. tot stand te zien komen
maar men trad verschrikt terug, terwijl elders nieuw toegetredenen

weder afvielen en zij die bleven zich niet genoeg aaneensloten.

Niet minder dan 4 kweekel. verlieten hem; van zijne voorgangers,

hij had er in ’56 drie van Jel. gekregen, aan welke hij de laatste hand
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bad gelegd, gedroegen een paar zich onbetamelijk en ontbrak het ook

aan lichtpunten niet, toch betuigde hij ,dat de moeilijkheden van het

zendelingsvak veelvuldiger en zwaarder zijn dan hij het zich had

voorgesteld.” Ook het jaar ’58, bij welks einde hij in zijn werkkring

op 158 Christ., onder welke 56 kind., kon wijzen, gaf geen stof tot

roemen. ,Bij mijn werk in huis, school en kerk ondervind ik smar-

telijke teleurstellingen” heet het. Nu was vooral in dat jaar door het

afsterven van Jel. en afzwerven van Gaxswuk zijn arbeid zeer toege-

nomen en daar hij voor beider werkkring te zorgen had was er weinig

rust en het zal hem zeker meer dan eens gebeurd zijn dat hij, zooals

in Juni ’59 van een reis in het Soerabaaische
,
terug keerde ,afgemat

van het dag aan dag preeken
,
trouwen. Doop en Avondmaal bedienen.”

Dat hij overigens op zijn reizen ook genoot van het natuurschoon

’t welk Java in zoo kwistigen overvloed oplevert, daarvan kunnen

als bewijs dienen de fraaie bladzijden in het eerste Mndber. voor ’Gl

,

maar tegenover al dat grootsche in het rijk der natuur stond zooveel

kleins in dat der genade over dat onzen zendel. een „kille huivering

van angstige zorg en bangen twijfel” steeds dieper in de ziel drong,

terwijl deze slechts „door weinige stralen van moed en vertrouwen’

verwarmd werd.

Tot die uitingen van zwaarmoedigheid gaven zeker oók allerlei moei-

lijkheden aanleiding. Al spoedig was nl. gebleken dat Haeth. den

Christ. van Soerab. te toegevend was op het punt der tucht zoodat

het „Fonds des vredes” reeds sedert Mei ’58 geen toelage wilde geven

tenzij deze werd toegepast op jav. Christ. die nog voor hunne kind.

de besnijdenis begeerden. Haeth., de besnijdenis van godsd. op ge-

neeskundig gebied overbrengend, plaatste haar met koepokinenting

op eéne lijn terwijl de Soerabaaiers
,
hierin door Hoezoo in ’t gelijk

gesteld, oordeelden dat zij, hoewel in den Koran niet voorgeschreven,

toch zóo beslist als een overblijfsel van Islamisme moest worden aan-

gemerkt, dat de Christ. er mede behoorden te breken. Hier werd

besloten: dat de zendel. de O. Test. ceremonie verbieden zou; zoo

zich ouders nog daartoe voor hunne kind. lieten overhalen zou men

hen berispen, maar indien zij zelve er nog gewicht aan toonden te

hechten zou men hen onder censuur plaatsen.

Of Haeth. zich naar deze beslissing gedragen heeft weten we niet,

doch kibbelarij met het gewestelijk bestuur, zoo over herbouw van

huisjes op zijn erf als over heerediensten
,
die ook van de voorgangers

geëischt werden, waren oorzaak dat hij reeds einde ’59 onaange-

name gevolgen van overprikkeling van het hersenvlies begon te
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ondervinden die alleen door rust en afleiding schenen bestreden te

kunnen worden ').

In hoeverre hij zich deze verschaffen kon blijve onbesproken maar

ook al hadde hij haar kunnen nemen het zou der zending vermoe-

delijk weinig vrucht hebben opgeleverd want — stilstaan en rond-

zien scheen zijn wachtwoord geworden te zijn. Na zich op de Conf.

van Sept. ’60 reeds zeer ontmoedigend over het werk op Oost-Javate

hebben uitgelaten, zond hij in ’t begin van ’61 aan het Bestuur een

stuk dat zijn dagboek verbeelden moest, doch waarin van del96pag.

slechts 4 aan ’t werk op zijn station gewijd waren, terwijl de rest

eene scherpe kritiek inhield van de handelingen van Bestuurders en

medezendel. en voorts beschouwingen over de inrichting van den

arbeid op O. Java, waarvan de slotsom luidde „dat het doel der

christ. zending niet langs den weg der nieuwere zending te bereiken is.”

Om dit te bewijzen ging hjj de geschied, der zending op O. Java na,

waaruit hij zocht aan te toonen dat zij weinig had gegeven. Er was

volgens hem, die hierbij zeker wel aan Jel.’s van het profetisme

onder Israël uitgaande prediking dacht, geen heil te verwachten van

de verkondiging van gebeurtenissen die in een ver verwijderd land

en onder een gansch ander volk hadden plaats gehad; neen, men

behoorde het goede ’t welk in den Jav. en zijn godsd. gevonden werd

te ontwikkelen en het rijk der hemelen op zoodanige wijs te pre-

diken als de toestand van volk en maatschappij het eischte. Hij zou

te Malang dan ook geen nieuwelingen meer aannemen, maar zich op

de geschikste manier van de bestaande gem. terugtrekken, ’t Spreekt

van zelf dat hierop einde Apr. ’61 een uitvoerig schrijven van ’t Be-

stuur volgde, waarin Harth.’s bezwaren zooveel mogelijk weerlegd

werden en men hem er op wees dat hij alles te veel van den don-

keren kant bezag. Het besluit: de zending te laten varen, wilde

men uit zijn stuk niet opmaken, maar gaf onderstellender wijze als

zijne bedoeling op: dat hij het jav. volk in zijne zeden en godsd.

wilde bestuderen en over de beste zendingsmethode nadenken.

Harte., die intusschen al voor de Conf. op Java bedankt had omdat

hij meende dat deze bij de benoeming voor Kediri was voorbij ge-

gaan en die een „ongepasten hoogen toon” tegenover zijne medezendel.

*) E. A. ’52 p. 72; '54 p. 9; ’55 p. 96, 197; '56 p. 6, 59, 118, 182; ’57 p. 21,

23, 35, 127; '58 p. 37, 40, 48, 53, 84, 176, 257; ’59 p. 63, 107, 110, 211; ’60

p. 6, 117. Mndber. ’56 p. 66; '59 p. 174; ’61 p. 5, 10. Verslag ’55 p. 23; ’59 p. 46.

Mcded. II p. 143, 153, 169; VI p. 236; XXIX p. 80.
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had aangenomen, zag tegen dezen laatsten nogmaals niet op toen hü

Juli ’61 naar hier schreef, en gaf onbewimpeld te kennen dat het

eenige wat hij nog doen wilde was: het bestaande opheffen. Men
antwoordde zulks niet te begeeren en drong er dus op aan dat hij

Malang zou verlaten en het werk aan den bij hem toevenden zendel.

Visser overlaten. Voorts droeg men hem op zijne studie over de taal

enz. der Jav. voort te zetten, liefst zóo dat er iets van gedrukt kon

w'orden, terwijl hij ook een geschrift over de Jav. kon opstellen, of

wel over het onderwijs. Mocht hij in een van deze 3 geen heil zien

dan deed hij best naar eene andere betrekking om te zien daar men
hem dan einde ’62 zou moeten ontslaan.

De opdracht bleek H. zeer naar genoegen zoodat hij voornemens

was naar Bat. te verhuizen om eene groote bibl. onder zijn bereik

te hebben en den arbeid op zulk een breede schaal op te zetten dat

men er hier van schrok en meende: een onderzoek naar de quadra-

tuur van den cirkel ware minder ongerijmd. Over het geheel vond

men zijn ruim 50 blz. langen brief, waarin o. a. voorkwam van

geesten ,die chemisch en mechanisch met elkander verbonden zijn”

vrij duister. In een schrijven van Mei ’62, waarin dit alles werd op-

gemerkt, noemde men allerlei onderwerpen waarover hij, in plaats

van zich te Bat. in wijdloopige studiën te gaan verliezen, te Malang

blijvend best een opstel kon leveren. Tevens gaf men hem afkeuring

te kennen over het feit dat hij zich niet ontzien had in een brief

aan de Hoofdcomm. van onderwijs het onderricht aan de jav. Christ.

belachelijk te maken, alsmede, dat hij zijn voor het Gen. zoo weinig

vereerend Verslag over ’60, gelijk het daar lag, ook aan het Zend.

Gen. te Bat. gezonden had. Ofschoon deze man bijna alle voorgangers

ontslagen had en zich er op toe scheen te leggen den arbeid der

zending te vernietigen, toch moest men hem, aangezien Visser 9 Oct.

’61 plotseling overleden was, verzoeken zijne verhuizing naar Bat. uit

te stellen en, voorloopig althans, te Malang te blijven*).

*) Ale Vis.ser,’ in ’37 te Leeuwarden geb. en tot versterking der gezondheid bij

een smid in de leer gedaan , werd in ’55 door het Gen. aangenomen. In ’60 afge-

vaardigd, vertrok hij 13 Aug. d. a. v. Te Malang bij IIartii. geplaatst ontving hij

er in Apr. ’CI zijne acte van verblijf, doch overleed daar reeds 9 Oct. Voor zijne

wed., eene friesche pred. dochter, scheen vast pensioen niet noodig; zij keerde terug

en vertrok in Sept. ’69 als echtgenoote van den zendel. Brouwer weer naar Indië.

Ter gedachtenis aan zijn oud-leerling Visser, schreef Dr. S. K. Thoden v. Velzen

een zeer waardeerend woord achter eene zendingsrede in ’62 te Leeuw, uitgegeven.

E. A. ’55 p. 93; 'Cl p. 229; ’62 p. 4; ’C9 p. 60.
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Harth. achtte het echter zóo noodzakelijk met het Bestuur over

den inhoud der beide laatste brieven te spreken, dat hij zonder ver-

lof in Aug ’62 zijn post verliet en herwaarts toog.

De ,Coinm. voor Java”, aan welke Nrdb. werd toegevoegd, stelde nu

een onderzoek in en in niet minder dan 6 samenkomsten kon Harth.

zijne denkbeelden uiteenzetten. Het einde was dat de Comm. de

overtuiging kreeg dat deze man, die van niets wilde weten „dan van

een onderzoek van grondslagen en van het afbreken van het be-

staande”, onmogelijk zendel. blijven kon. Daar men niets wist te

vinden waardoor het Gen. van zijne „onmiskenbare talenten” partij

kon trekken, bleef slechts over hem Apr. ’63, onder erkenning van

vroeger bewezen diensten, te ontslaan terwijl de onkosten der reis

natuurlijk voor zijne rekening bleven. Men legde hem tot uit. Sept.

’62 het volle, en van dien datum tot 1 Mei ’63, wanneer zijn ontslag

inging, ^3 van zijn trakt.
,

nl. ƒ 100 per mnd toe, terwijl de toelage

voor zijne 6 kind. mede tot den dag van zijn ontslag zou worden

uitbetaald.

Zoo ging dan nu voor de derde maal een zendel. verloren en ook

van dezen kon men zeggen dat hij vurig begeerd had zulks te zijn.

Toen hij in Aug. ’55 voor ’t eerst, in eene pas opgerichte gem., het

Avondmaal mocht bedienen spreekt hij van een dag „dien ik sedert

vele jaren, van mijne jongheid aan als een der gelukkigste en geze-

gendste dagen van mijn leven begroet had” en hij was vervuld van

ontmoedigen dank jegens God die nu in vervulling had doen gaan

„de droomen mijner vroege jeugd, hoe ik heinde en ver reisde, den

menschen van Christus sprak, hen doopte. Avondmaal met hen vierde,

scholen ouder ben stichtte.” Of, zooals Craandijk onderstelt, het niet

vervuld worden der „hoog gespannen verwachtingen”, hem tot het

ander uiterste „volkomen afkeuring” heeft doen overslaan durven we

niet verzekeren al is het ook waar dat onze teleurstellingen, zoo

zij niet door hooger licht beschenen worden, ons ver kunnen doen

afdwalen. Of zou Grundemann nader bij de waarheid zijn met de be-

wering: dat taalkundige en ethnologische studiën, die „ja wohl süszer

waren” dan arbeid aan een hoop onmondige Christ. — hem op het

dwaalspoor gebracht hebben? Nrdb. althans is van gevoelen: „achter

den ploeg te loopen is een zwaar, vermoeiend, voor menigeen ver-

velend werk.” Hoe dit zij
,
aan Harth. heeft het niet gelegen of het

publiek ware gaan meenen: wat is dat Gen. toch dwaas door zich in

te beelden dat het Ev. een, ja de factor moet zijn in de beschaving

van den Javaan. Niet toch als y. d. Valk en Ganswijk trok Harth.
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met stille trom af maar hij achtte zich geroepen aan medebr. en Be-

stuurders de les te lezen op eene wijze die o. i. den indruk geeft er

op aangelegd te zijn den vijanden der zending genoegen te doen en

wel — door eene caricatuur te leveren.

Nadat zijn geschrift De Ev.zending in Oost-Java in ’63 het lichtbad

gezien werd het van verschillende zijden wakker bestreden en het

, Verslag der Comm. in zake IIarth.” zelfs in Meded. VII afgedrukt.

Dit alles belette niet dat hij bij het publiek, in den aanvang althans,

aan het langste eind trok. Zijn geschrift, door een talentvol man zóo

aangekleed dat het in de Gids in zekeren zin als een ,Max Have-

LAAR op missionair gebied’' aangekondigd kon worden; het zendings-

werk zelf, naar aanleiding er van, door de Tijdspiegel als ,in den

smeltkroes” voorgesteld, en het groote publiek dat werk vijandig ge-

noeg gezind om er, zonder veel aandoening, weinig van te zien over-

blijven — waarlijk, gegevens genoeg om het te verklaren dat zijn

boekske door velen, zij het maar ter bevrediging van ijdele nieuws-

gierigheid
,

ter hand genomen
,
neergelegd werd met het vonnis : die

zending doet meer kwaad dan goed.

Gelukkig stond hier tegenover dat, al had ook reeds Hoezoo het

niet aan vrijmoedige kritiek laten ontbreken, juist door Harthoorn’s

uitvaren en uitgaan de aandacht gevestigd was op veel wat in de zen-

ding op Java anders kon en moest (p53G), ja allengs ook gewijzigd is.

Als Busken Huet, zinspelend op die niet vergoede reiskosten, echter

beweert: dat het Gen. die nutte lessen bij deze gelegenheid „op de

minst kostbare wijze” verkregen heeft dan bracht hy niet in rekening

de teleurstelling door het wegvallen van dezen man ondervonden , en

hij dacht evenmin aan de schade er door teweeggebracht. Gelijk in

Duitschland de materialistische geest des tyds, vooral sedert ’48, zekeren

weerzin tegen de zending gekweekt had die zich eindelyk in ’64

lucht gaf in een geschrift van E. F. Laxgiians’), zoo waren ook hier,

ofschoon over piëtisme althans bij het Gen. niet erg te klagen viel,

in wijden kring allerlei bedenkingen tegen het zendingswerk gerezen.

Harthoorn's boekje deed hier in ’G4 dien anti-missiegeest ontplotfen

en nog 8 jaar daarna, toen het opgejaagde stof reeds behoorlyk ge-

zonken was, werd van genootschapszijde rondweg erkend: door H’s.

geschriften is „veler liefde voor de zending bekoeld, veler veroordeel

) Pieüsmus und Christenihum

,

u. s. w. Leipzig ’64.
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tegen de zending gestijfd, veler vijandschap (in eigen oog, voegen

wij er bij) gerechtvaardigd” ’) ^).

Het duurde niet minder dan 12 jaar voor Malang weer een zendel.

kreeg. Poensen te Kediri, aan wien de werkkring tijdelijk werd opge-

dragen, vond op 10 plaatsen, tot 3 gem. vereenigd, een 150 Christenen.

Er moet wel wat pit in hen gezeten hebben want onder de helpers

Adrian, Jo en Zacharias bleven zij, trots allen tegenstand, bijéén.

Ofschoon men de ƒ 480 voor die helpers bleef betalen gaf men in

’64
,

toen inkrimpen en loslaten een gebiedende eisch werd
,

aan

Poensen last hen aan zich zelven over te laten, en dewijl deze er nu

niet meer heen ging, getroostten zich bruidsparen op huwelijksinzege-

ning gesteld, de moeilijke reis van ruim 30 uur naar Kediri.

In Juni ’69 met .1. Kruijt er weer eens heengaande nam hij was-

dom waar, want te Djengrik en te Swaroe kon hij 27 volwassenen

en G8 kind. in de gem. opnemen terwijl 12 huw. gesloten werden.

Geen wonder dat Poensen, die reeds begon te vreezen dat het woord

, tijdelijk”, bij de opdracht van dezen post gebezigd, „voor altijd”

zou moeten beteekenen, zoowel als zijn reisgenoot er op aandrong

Malang toch niet onverzorgd te laten. Aan hem, ’t werd later open-

lijk erkend, is het dan ook te danken dat zulks niet is geschied.

De zendel. J. Kreemer die daar arbeiden zou landde nog in ’69 te

Bat. en was 24 Jan. van het volgend jaar reeds bij Poensen, die er

voor zorgde dat hij zijne „portie Javaansch” kreeg ’).

In Oct. ’71 werd hij al voor Malang aangewezen doch, daar Kruijt

toen hier was en diens ambtgenoot Roskes in Juli ’72 ook M. Warno
verliet, moest hij dien post tijdelijk waarnemen. Eerst in April ’74

ging Kreemer naar zijn ongeveer 200 Christ. tellenden werkkring en

vestigde zich te Malang. Dewijl zijn trakt. niet voor zulk ene dure,

door herstellende zieken gezochte plaats, berekend was, begreep hij

het er niet te kunnen volhouden en was het ook al niet aangenaam

1) IIartiioorn werd Iceraar aan het Gj'mn te Bat. en overleed in ’84 op reis

herwaarts. Ilaarl. Cour. 7 Jan. ’84.

2; E. A. ’61 p. 39, 5G, 7G, 78, 89, 159, 173, 182, 229; ’62 p. 4, G5
,
G9, 120,

18G; ’G3 p. G8 , 109; ’GG p. 128, 134. Mndber. ’56 p. 72; ’72 p. 145. Nrdb., Ge-

schied. lejenover Kritiek p. 251. Craakdijk., Ned. Z. Gen. p. 152. Burkiiardt, KL
Miss. Bibl. IV 1. S 57. De Tijdspiegel ‘C5 I p. 247. De Gids ’G4 I p. 132.

J. Kreemer uit Franeker, werd in Juni ’G2, 17 jaar oud, toegelaten en zeilde

,

na ter Jaarverg. van ’G9 afgevaardigd te zijn, den 3den Sept. d. a. v. uit. E. A.

62 p. 92; ’69 p. 73. Mndber. ’69 p. 167.
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dat de daar wonende Europeanen op hem en zijne vrouw met een

soort van medelijden neerzagen omdat zij huns erachtens zoowat

niets uitvoerden, daarom zou hij natuurlijk niet verhuisd zijn. Tot

dit laatste noopte echter het feit dat de meesten der aan zijne zorg

toevertrouwden 6 uur van hem afwoonden en wel te Swaroe, Deze

gem., door Jel, gesticht, had gedurende de 12jarige vac. nog al levens-

kracht getoond, ja doop- en huwelijkscand. zagen er niet tegen op

te Kediri de vervulling hunner wenschen te gaan zoeken. Kreëmee

bleek zeer ingenomen met lieden die wakker den strijd om ’t bestaan

voerden en, indien ze maar een weinig door de hooge golven der

outginningsperiode heen geholpen werden, met tabak- en rijstcultuur

een behoorlijken trap van welvaart zouden kunnen bereiken. Van dat

Swaroe, waar in ’74 wel 93 gezinnen met 374 zielen woonden, was

iets te maken
,
maar dan moest men flink optreden

,
aan het werk een

karakter van bestendigheid geven en den schadelijken indruk door

de vroegere opheffing bij volk en Hoofden te weeg gebracht, weg-

nemen door nieuwe krachtsontwikkeling. Blijk daarvan moest zijn

een steenen school, opdat een 100 kind. niet langer op den vochtigen

grond van het schoolkerk-keetje opeengepakt zouden zitten, voorts

eene dito kerk en eindelijk — eene zendelingswoning die bij dat

geheel niet al te zeer afstak.

Met echt amerikaansche geestdrift, de wyze waarop te Swaroe ge-

werkt werd had volgens een soerab. pred. ook dat cachet, toog

Kreemer, die reeds te M. Warno getoond had hoeveel hij vermocht,

aan den arbeid. Wat de kerk betreft, hij had het in ’t voorjaar van

’78 zoover gebracht dat zij er stond, maar ’t moest nog wat duren

eer zij ingewijd kon worden zoodat men, zooals een inl. zei: haar

maar zoo lang leende. Op den bezoeker scheen dit Javaansche huis

geïdealiseerd”, zooals zyn bouwmeester het noemde, en waarin een

vriend aardige muurschilderingen had aangebracht, een vrij aange-

namen indruk te maken en waren er in ’83 ook nog geen zitplaatsen

,

de Javaan had er geen bezwaar in neêr te zitten op den gecementen

,

met matten belegden vloer, terwijl de zendel. meende dat dit naar

landsgebruik zoo behoorde en blijven moest wilde men den Javaan

niet denationaliseren. Orgel, toren enz. behoorden toen nog tot de

onvervulde wenschen, maar de Jav. die toch al zooveel moesten ver-

laten en verduren om het met het kleine, onbeduidende hoopje Christ.

te wagen, hadden nu toch iets waarop hun oog met welgevallen

rusten kon.

Met de school ging het, een in ’74 bij de Reg. aangevraagd subsidie
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werd geweigerd, niet vlot. Een 120 kinderen gaf men onderwijs in

de sombere vóorhuizen van inl. woningen daarvoor zoowat ingericht.

Door giften van buiten en van de gem. zelve, bij welk laatste nog

kwam: houtslepen palen ver door een diepe ravijn, bakken van

85000 steenen, plus eén dag arbeid in de week om niet, waai’aan

zich ook de moli. ambachtslui niet onttrokken, werd eindelijk het

doel bereikt. Den 28®^®" Mei ’83 mocht Kreemer + 80 kinderen
,
door

verhuizen was het getal wat geslonken, in de nieuwe school bijeen-

zien, en klonk toen als eerste lied Gerdes’, door Poensen zoo wellui-

dend overgebracht, ,Daar ruischt langs de wolken een lieflijke Naam”,

opdat die Naam ook zou kunnen ruischen in het kinderhart zou

voortaan het onderwijs eiken dag aanvangen met gebed, gezang en

een verhaal uit de Gewijde geschied. En het derde gebouw, de

woning? Na eerst te Malang vrij duur gewoond te hebben betrok

onze zendel. in ’75 te Gondang Legi, een uur van Swaroe, het pas-

santenhuis. Na bijna 2 jaar daar gewoond te hebben werd hij er

door een opvolgend Res. (we zullen zijn naam maar niet noemen)

,op ruwe en hondsche wyze uitgedreven”, doch een inl. te Swaroe

bood zijn bamboe-huisje aan, waar later, om voor den regen beschut

te zijn, een paar steenen kamers werden bijgebouwd.

Inmiddels had Kreemer leeren inzien dat Swaroe, zonder bepaald

ongezond te zijn, toch tegen zich had dat het in ontginning bleef

en, daar de weg dikwerf onder water stond, men vaak geruimen tijd

van ’t verkeer met de buitenwereld zoo goed als afgesloten was. Daar

kwam bij dat de oogst in den laatsten tijd niet was meegevallen en

dewijl pogingen om bouwgrond te vermeerderen niet slaagden trokken

een goede 20 gezinnen naar elders, waar de zendel. toch ook nu en

dan heen moest, terwijl in het Noorden de gem. Bangil en Bitoe ook

meer aandacht eischten dan vroeger. Swaroe lag volstrekt niet in

’t centrum en hoe aanzienlijk ook, aan deze gem. zich binden ging

niet. Daar kwamen een paar pred. uit Soerab. op bezoek en deze

begrepen: de zendel. kon met zijne vrouw en 2 kind. zich niet langer

zóo behelpen, terwijl eene woning, welke naar het model van die te

M. Warno zou gebouwd worden, er binnen de 4 jaar niet komen kon.

Toen dus in de eerste helft van ’80, een paar uur van Malang, het

woonhuis van de tabaksonderneming Kendal Pajak in veiling kwam
kochten zij dit voor ƒ 10000 op naam van het ,Fonds des vredes”

en boden het Kreemer ter bewoning. Het Gen. dat nu, tegen eene

huur van ƒ 70 per mnd, zijn zendel. helpen kon, nam gaarne een

aanbod aan waardoor het de ƒ 15000 op welke een huis allicht te
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staan kwam, in kas hield. Ook de zendel. was erg ingenomen met

een verblijf dat, behalve zijne ligging in een zeer gezond oord, bet

voordeel had in zijne op een ridderzaal gelijkende pendoppo plaats

te bieden voor kweekeb, gasten, feesten en — zieken.

Het huisje te Swaroe werd tot bewaarschool ingericht en nadat een

kweekel. zich te M. Warno wat geoefend had en de ouders het noo-

dige speelgoed gemaakt hadden, kon in ’84 gemeld worden dat er

,meer dan 30 kleuters”, meest van de nieuwsgierige moeders verzeld,

gekomen waren en het getal steeds toenam.

Zoo kon dan eindelijk Kreemer, die zich, als zeker zendel. derUtr.

Vereen., een voorstander van „den zendingsarbeid in de zichtbaarheid”

kon noemen, flink voor den dag komen. En het inwendige, het on-

zichtbare? Hij had er, door al spoedig na zijn komst onderwys in

Byb. gesch. te geven, zijn best voor gedaan, maar erkent reeds in

zijn Verslag over 75: „een godsd. gesprek, zoo boud weg, hoort men

nooit” en schrijft men alle goeds ook heel nederig aan God toe,

dat geschiedt uit sleur. In ’84 vertoefde hij weer 12 dagen te Swaroe,

en toonde men door geschenkjes blijdschap, men begon ook al in

behoeften der gem. te voorzien. Op treffende bijzonderheden uit het

gemoedsleven kon hij echter niet wyzen. Vooral de vrouwen, zoo

vlug van begrip in de dingen des dagelijken levens, waren bij „on-

gewoon gesprek of toespraak uiterst stomp of wel afwezig” maar toch

„bestond er een totaal-indruk, een gevoel zonder uiting, liefde min of

meer voor den Heiland, genegenheid den pandita toegedragen”, die

zich o. m. ook openbaarde in belangstelling voor school en kerk. Hoe

vaag dit alles ook was, hij achtte het al veel gewonnen want juist

de vrouwen waren het meest verstokt, bleven het verst op een af-

stand, ja van het goede pad vervreemdden zij dikwerf de mannen.

Wat deze laatsten betreft, te Swaroe althans schenen zij uitwendig

zeer goed te leven. „Van schuivers, spelers en minnaars van slechte

vrouwen geen spoor, en niemand die er zijn goed verpandde” ja onder

de jongelieden waren er enkelen „die wat godsd. en ijver aangaat,

hem deden denken aan de ernstige, vroede kennissen” welke hy in

Friesland onder den boerenstand bezat.

Wanneer we hier bijvoegen dat de gem. te Swaroe met haar 500

zielen in zelfstandigheid won, zelve voor het onderhoud van gebouwen

en voorgangers begon te zorgen, ook gaandeweg de ƒ 2500 welke zij

geleend had begon af te lossen, dan kunnen we omtrent deze gem.

vrij gerust zyn, mits de jongeren, als er geen sawahvelden meer zyn,

op ontginnen uitgaan.
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Zij betoonden zich in dezen niet nalatig en zoo breidde zich het

werk, van den aanvang af vrijwel tot Swaroe beperkt, sedert ’81

allengs uit ').

In dat jaar trok een gedeelte der Swaroeërs naar het 8 uur westelijk

van Kendal Pajak gelegen Peniwen, en door het leggen van een

grooten stuwdam, waardoor het water hoogerop geleid zou worden,

toonden de ontginners eene geestkracht welke onzen zendel. aan-

leiding gaf ernstig te protesteeren tegen den naam ,vlierpitman-

netjes” met welke zeker toerist de overigens niet sterk gezenuwde

Javanen had uitgemonsterd. Dat geestkracht hun te stade zou komen

bleek al spoedig, want het terrein gaf niet wat het beloofde en

bouwden de bewoners ook al een kerkje van hout en bamboe, in ’86

waren zij nog niet bij machte hun voorganger en meester, die 36

kind. ouderwees, te onderhouden.

Een derde gem.
,
door lieden uit de twee genoemde dessa’s omstreeks

’84 ontstaan, was Wöno Redjo, ver naar ’t noorden. Zij had een zwaren

strijd tegen de elementen, roofzuchtige dieren en ijverzuchtige buren.

Gelukkig handhaafde het europ. bestuur de gedane toewijzingen zoo-

dat de 25 gezinnen die er in ’8G woonden wakker met ontbosschen

voortgingen en bij de 50 reeds ontgonnen bunders, omstreeks '90 nog

3 maal zooveel aanvroegen, ’t Spreekt van zelf dat het den zendel.,

die uit ons land en uit Indië nog wel eens extra ondersteuning voor

die wordende gem. ontving, aangenaam was hier wat levensmiddelen

,

ginds een onmisbaar stuk gereedschap te kunnen verschaffen of elders

weer de door tijgers verscheurde lastdieren te doen vervangen. Ook

te Kendal Pajak waar de gem. grootendeels op het ruime erf van zijne

woning te vinden was en de dessalieden nog al verre bleven, toonde

de oude fabrieksbevolking zich toch niet geheel onverschillig. In ’85

waren er een goede 50 gedoopten en, dewijl er ook uit den wijden

omtrek ter godsd.oef. opkwamen, achtte de zendel. daar eene kerk

noodig en begon met zulk een goeden uitslag er voor te vragen dat,

dank zij vooral de haagsche vrienden, primo Jan. ’87 een net gebouw,

’t welk ruim ƒ 5000 gekost had, kon ingewijd worden. De zendel.,

0 E. A. ’69- p. 132; ’71 p. 187; ’72 p. 1.51; ’73 p. 221; ’74 p. 55, 9G
;
’75 p. 38 ;

41, 43, 50, 65, 138, 192; ’76 p. 48; ’78 p. 38; ’79 p. CO; ’80 p. 107, 145; ’81

p. 110, 141; ’82 p. 176; '83 p. 86; ’84 p. 23. Mndber. ’69 p. 171; ’70 p. 80; ’74

p. 141; ’75 p. 139; ’76 p. 48, 107; ’79 p. 61, 134; ’81 p. 97; ’83 p. 60; ’84 p. 59;

’85 p. 17, 86. Meded. IX p. 186; XI p. 157; XII p. 37; XIII p. 357; XX p. 11,

109, 113; XXVI p. 72; XXVIII p. 1; XXIX p. 77, 90, 324; XXX p. 271 , 285;

XXXI p. 136, 189; XXXII p. 265; XXXV p. 293. Bcr. Utr. Z. Ver. '89 p. 163,
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zoo zei Kreemer het generaal Gordox na, ,de zendel. doet eenige ge-

lukkige schoten
,
maar de Heer richt de stukken.” Hiermede zijn de

4 voornaamste gem. genoemd, terwijl er nog een aantal Christ. inde

verstrooiing bestonden die, wilde men ze niet geheel laten afdwalen,

nu en dan moesten opgezocht worden.

De middelen die onze zendel. had aangewend om zijn gem. van 200

op ruim 1000 leden te brengen waren: onderwijs en prediking bene-

vens het uitoefenen van geneeskunde. Wat deze laatste betreft, ’t spreekt

van zelf dat hij, wonend in een streek waar de aldoor opengescheurde

grond bakermat van koorts en dyssenterie was, geneesmiddelen ge-

noeg kon uitreiken. Allengs gaf Kreemer
,
die eerst weinig aan cijfers

hechtte maar er later de beteekenis van begon in te zien, althans op

dit gebied wat nauwkeuriger aanwijzingen. Over ’83 kregen wel 2000

zieken medic. terwgl een 100 opiumschuivers, die er af wilden, een

daartoe strekkend middel ontvingen. Zelfs dagreizen ver kwamen ge-

zonden voor met hen bevriende kranken hulp vragen
,
zoodat er later

voor gezorgd werd dat op plaatsen waar Christ. woonden de meest

voorkomende en gemakkelijk aan te wenden middelen by den meester

aanwezig waren. Ook het Gouv. had bij inl. Hoofden dergelyke fles-

schen beschikbaar gesteld, maar de kleine man liep er niet gaarne

heen, terwyl bovendien „het goed” nog wel eens bedorven bleek.

Voorts werd er voor gezorgd dat zoowel hij als zyn helpers op hun

tochten medic. bij zich hadden en tot hen vervoegde de inl. zich

liever om hulp dan tot den europ, ambten, die, al had hy ook wat

ziektekennis
,
het erg druk had, vaak niet t’huis, en in den regel

nogal een heer was,

In ’86 waren er te K. Pajak dooreen 5 zieken per dag, in ’90 in

’t geheel 1200, terwijl een 400 door de helpers bediend werden. Onze

zendel.-dokter was er nogal mee ingenomen dat men hem meer dan

vroeger kwam vragen om „vergif, aanblazing, bespuwing en onttoo-

vering” want hij zag daarin een blijk van vertrouwen jegens zyn

persoon, terwyl een dergelijk getuigenis aan de medic. werd verstrekt

door zeker man die haar voor zijn kranken broeder kwam halen

doch ze op staanden voet, juist niet voor zyn genoegen, zelf innam.

Bij de artseny bereiding had hij hulp van een bediende die hem ƒ 15

per mnd kostte terwijl bij moeilijke gevallen Dr. S. te Malang zich

steeds tot hulp bereid toonde, In '86 kon hij melden dat het Gouv.

hem de meest gebruikelijke medic. verschaffen zou, zoodat het Gen.

van die onkosten afkwam.

Moet die ziekenpraktyk dienen om by de bevolking onmisbaar en
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populair te worden opdat zij zich zou laten leeren en redden, dit

laatste was vooral doel van het opleiden tot voorgangers. Reeds te

Malang had de zendeling 5 moerids alias kweekel.
,
over welker vor-

deringen hij tevreden kon zijn, maar eerst te K. Pajak had hij ruimte

tot uitbreiding. Hoewel het Gen. voor een Gtal maar ƒ 840 tegemoet-

koming schonk in ’86 waren er 20 en hadde het aan hem gestaan

hij zou een opleidingsschool voor knapen (pêsantren), een soort van

Mettray gesticht hebben. Hij begreep echter dat, waar zijn post toch

jaarlijks al ongeveer ƒ 8000 kostte, hij het nog maar wat moest aan-

zien dat de eigenlijke kweekel., in ’91 waren er 12 voor welke hij

even als alle andere zendel. per jaar ƒ 90 uit ’s Gen. kas ontving,

in de galerijen op den grond moesten slapen en zich ook in andere

opzichten zóo hadden te behelpen dat de ƒ 200 welke de G-G. in

’91 bij een bezoek schonk, hoogst welkom waren. Overigens trachtte

hy het hen aangenaam te maken. Een paar keer per week konden

zij zich oefenen op de angklong; door voorstellingen met de topeng,

een soort van wajang, trachtte hij hen des Zondagsavonds uit de kam-

pong te houden, en ze trokken, zoo heet het in ’t Verslag over ’86

,door hun spel vele toeschouwers, die anders misschien voor goed

van ons zouden vervreemd worden.” Hadde hij een ƒ 800 over gehad

,

de gamelan ja zelfs een wajang, welker voorstellingen hij wilde ver-

edelen, zouden bij hem niet ontbroken hebben al hadden zijne collega’s

ten deze ook bedenkingen. Een tooverlantaarn met bijb. tafereelen

benevens dito platen waren hem zeer welkom, want hy was van oor-

deel ,dat wij Prot. Christ. veel te veel leeraren en preeken, te veel

schrijven en laten lezen maar te weinig laten zien. Er zit zooveel

kennis aaubrengende en opvoedende kracht in goede afbeeldingen.”

Trots dit alles waren de kweekel. nogal lastig, ja soms liep een deel

van hen met kleêren en al weg. Ook waren slechts weinigen bereid

zich aan het onderwijs te wijden en, dewijl in de hooglanden de

levensmiddelen in de laatste jaren 150 pet. gestegen waren, moet

men hen die zulks nog deden niet al te donker aanzien wanneer zij

later naar de Gouv. school overgingen waar een flink salaris verdiend

werd. Voorts was er voor jongelui die wat schrijven enz. konden

ruimschoots gelegenheid op landbouw-ondernemingen of fabrieken eene

goed betaalde plaats te vinden terwijl de verzoeking „magang” (volon-

tair) te worden en door een paar jaar kosteloos werken op een bureau

voor binnenl. bestuur, de kans te krijgen nog eens aan een postje te

komen, voor velen te groot bleek. Zoo behield men den , droesem.”

Deze droevige ervaring hadden ook zijne collega’s en reeds in ’84

KRCiJF, Geschied. Ned. Z. Gen. 38
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bevonden zich te Probolingo verscheidene zoo al niet gestaarte dan

toch gehoofddoekte oud-kweekel. die als dandy’s zich opschikten. In

de hoop het vonkske godsd. leven ’t welk bü hen nog onder de asch

mocht leven voor dooven te behoeden, zond hij nu en dan een helper

om hen eens op te zoeken en te vermanen. Later, zoo heet het in

het Verslag over ’86, komen zulke jongens nog wel eens terecht en

dan is hetgeen aan hen gedaan werd niet geheel verloren. Het op-

leiden van jongelieden gaf dus, met het oog op den dienst in de gern.

,

nogal twijfelachtige uitkomsten, het was daarom wellicht dat hij

in Sept. ’86 verzocht zijn crediet met ƒ 400 te verhoogen opdat hy

, bejaarde leden” tot evangelisten kou opleideu.

Ook al hadde men zulks hier dadelijk toegestaan onze zendel. zou

hen vooreerst niet opgeleid hebben want hij kwam tot versterking

voor lichaam en geest herwaarts. Voor de reis ontving hij ƒ 3200 en

na zijn werk aan J. Kruijt overgedragen te hebben werd hij hier

Juli ’87 welkom geheeten. Al spoedig werden hy en zijne echtgenoote

zwaar beproefd door het verlies van een kind en daar zijne gezond-

heid niet zóo was dat hy verlangde te vertrekken, was eene verlofs-

verlenging tot Oct. ’89 welkom. Na hier de belangen van het Gen.

met vrucht te hebben voorgestaan kwam hy 12 Dec. van dat jaar

weer in zijn werkkring terug om, na door eene hartelyke ontvangst

opgebeurd te zyn, allengs te zien dat zyn plaatsvervanger gedurende

2'/2 alles goed de hand gehouden, ja zelfs nieuws had tot

stand gebracht. Te Keudal Pajak en te Swaroe waren nl. bewaar-

scholen opgericht
,

welke
,

hoe nuttig ook
,

moeilijk geheel bezet

konden worden.

Met opgewektheid hervatte Kreemer den arbeid en zag aldoor voor-

uitgang.

Onder zijne gein. is thans Swaroe de grootste en einde ’92 telde

zy 578 zielen terwijl 103 kinderen de school, 99 de bewaarschool be-

zochten. Ofschoon „werkelijk buitengewoon zwaar belast” zóo zelfs

dat men eindelijk wel bij ’t Gouv. klagen moest, deed zij allengs

haar schulden af en streefde er naar de 5 onderw.
,

die samen maar

/ 540 ’sjaars kregen, wat ruimer te bezoldigen. Zekere belemmeringen,

over welke later meer
,

behoeven maar opgeheven te worden en

enkele inl. Hoofden schijnen zich daar te zullen aansluiten om mede

op te gaan naar de fraaie kerk waar zelfs een door Kreemer afgestaan

orgel door een Swaroeër wordt bespeeld.

Wat Peniwen, de tweede zuiver christ. gem. aangaat, vooruitgang

was er weinig. Einde ’92 telde zy 200 zielen met een 50 leerl. op
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school. Ook Kendal Pajak met zijn 100 leden kon op geen uitbreiding

bogen, maar in ’90 werd daar ten koste van f 3000 een kweekschool

voor 20 leerl. gebouwd — want school zoowel als bewaarschool

moesten op des Zendel. station „voorbeeldig” zijn. De handwerkschool

onder leiding van Mevr. Kreemer wordt door een 20 meisjes bezocht

en had, wegens extra onderwijs door logees gegeven, wel eens een

buitenkansje.

Gaan we van de kleinste naar de jongste gem. dan stijgen de

cgfers, want in Wouo Redjó, al moest Kreejier voortdurend nog

wat steunen uit zijn schraal voorzien ontginningsfondsje
,

„zit élan.”

Nog geen 10 jaar oud telde zij einde ’92 reeds 337 zielen, had op

de leer-103, op de bewaarschool 48 kind.
,
terwijl deƒ300 gouv. subsidie

voor eene betere school, zoowel hier als te Peniwen zóo welkom

waren, dat de boomen er terstond aan moesten om, zij het dan ook

ietwat langzaam, want met gratis-arbeid werkt men niet vlug, den

kind. een geschikt verblijf te verschaffen.

Het aantal Christ. in Malang schijnt in den jongsten tijd eenige

vermeerdering te zullen ondergaan door bekeerlingen uit de Tengge-

reezen. Op aansporen der gebr. F. en P. Ottolanuer, dir. eener kina-

aanplanting, ging Kreemer er in Oct. '81 heen, en ervoer dat onder

dit eenvoudige bergvolk, ’t welk van oudsher Boudha eerde doch onder

hetwelk Moh. steeds meer veroveringen maakte, reeds verschillende

personen langs allerlei wegen met het Ev. bekend waren geworden.

Toen hij in ’91 terwille zijner gezondheid eens „naar boven”

moest bevond hij dat het Ev. er voortgang gemaakt had en op ver-

zoek o.a. van den kontroleur zond hij er nu en dan een Evangelist

heen en stelde zelfs, op ƒ 2.50 per mnd, een helper aan. Dit alles als-

ook zijn latere bezoeken waarbij hij ook medic. uitreikte, had zooveel

uitgewerkt dat 25 Juni '93 te Kalim Tédjè, welks doekoen (priester)

hem reeds een zoon als kweekel. had toevertrouwd, 13 Tenggereezen

gedoopt konden worden. Een paar flinke helpers en een school

,

waarop alvast 12 kinderen gaan konden, zouden daar noodig zijn,

maar — van waar het geld? Zijn werkkring met 16 onderwijzers, 4

voorgangers en evenzooveel ziekenverplegers kwam in '92 het Gen.

toch reeds op ƒ 8776, te staan en die som was al, men berustte er

hier later „met leedwezen” in, ƒ 804 boven de raming. Wanneer we

voorts van hem vernemen met welke een tegenstand
,
vooral van ver-

dachtmaking, deze bekeerlingen te worstelen zullen hebben
,
begrijpen

we dat Kreemer schreef; „Geen hovenier zag ooit met grooter kom-

mer op zwakke kasplantjes neer, dan wij op dit kleine weerlooze

38 *
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kuddeke !” Toch waren deze eerstelingen zeker een oorzaak van vreugde

voor een man die nog in zijn jongste Verslag schreef: ,Naarmate

ik mij uitstrek, plannen smeed en het werk uitbreid, groeien mijne

krachten aan, neemt mijne opgewektheid toe.” Dat onze zendel. die

zóóveel oog had voor het goede dat hij zelfs aan de honden kon

zien of ze al dan niet aan Christ. behoorden, nog in ’92 betuigen

kon «dat de geest van het Christ. hoe langs hoe meer in het gewone

leven werd opgenomen” is zeker verblijdend. De Bijbel, door Jansz

op nieuw in ’t Jav. vertaald en door het Britsch Bijbelgen. voor zeer

weinig verkrijgbaar gesteld, werd bij toeneming gekocht, en bleven

zijn gein. leden ook ver beneden het ideaal, vergeleken met de niet-

Christenen was er «ruimschoots reden tot dank. Zij schoven niet,

speelden niet, liepen niet naar slechte huizen, genoten meer welvaart,

merkbaar in betere huizen, betere kleeding en zy bleken gehecht aan

den Europeaan.”

Dat Kreemer, die reeds een paar ziekenverpleegsters heeft welke

geregeld te Malang op gouv.kosten in de verloskunde onderwijs ont-

vangen en die nog in ’92 zulk een treurig tafereel ophing van de

wyze waarop «de Javaan zijn zieken verzorgt”, ook het zijne doet

om daarin beter dan tot dusver te voorzien is te begrypen. Als we

vernemen dat er dagelijks meer dan 100 zieken tot hem komen en

daaronder ook zulken die verpleegd moeten worden in zijn ziekenhuisje

van bamboe dat, zooals eene jeugdige vriendin naar hier schreef,

«uit eén kamertje bestaat en heel ongezond is”, dan worde hem ge-

gund dat, terwijl de meer ernstig kranken in het hospitaal te Malang

kunnen opgeuomen worden, hij de ± ƒ 300 welke nog maar inkwam

weldra tot een goede ƒ 3000 zie aangroeien om een op bescheiden

voet iugericht ziekenhuisje te kunnen bouwen.

Vóór wij van dezen zendel. afscheid nemen hebben we nog te spre-

ken over zün letterkundigen arbeid. Ook hier is hij geenszins een der

minsten. Reeds in de Meded. van ’74 verscheen zijn eerste art. over

zijn hoofdgemeente en herhaaldelijk werden zijne Verslagen in dat Tijd-

schrift opgeuomen. Wat zijne bijdragen tot de land- en volkenkunde

aangaat, hij opende die met een art. over Blorong, de geldgodin der

Javanen. Aan het feit dat hij met deze steeds op gespannen voet stond,

heeft hy, die ook zijne gem. wel voor hare gebouwen liet en laat

werken en bijdragen, maar toch veel buitenaf vroeg omdat de inlander

«iets wil zien”, het te danken dat men hem hier een «bedelzendeliug”

heeft genoemd. Ook ontving hy wel eens den wenk om «op gansch

eenvoudige wyze het Ev. te verbreiden” en, behalve met de behoeften
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van zijn post, ook met de draagkracht van ’s Gen. kas te rekenen.

Telden we goed dan verschenen na dat art., onder die rubriek, in

de Meded. nog 17 andere over welker waarde wij ons geen oordeel

aanmatigen. Ook gaf hij in ’88 eeue brochure Bezending op Oost-Java,

uitnemend ter opwekking geschikt, van welke het volgend jaar een

druk het licht zag. Daarin verklaart hij dat de zendel. geen

anderen lastbrief hebben dan ,het oorspronkelijk apostolisch Ev.” en

dat hij zich dat Ev. niet schaamt blijkt uit een art. in het Soerab.

Handbl. ’92 No. 166, waar hij op de vraag: Wat wij preeken? ant-

woordt: , Hierover kan tusschen zendingsvrienden geen verschil be-

staan. Christus, Gods Zoon prediken wij, het Ev. van Gods genade;

in Hem verkondigen wij behoud voor verlorenen, voor treurenden,

voor ellendigen, vrede door het bloed des Kruises.”

Al wist Kreemee nooit te berichten van buitengewone bekeeringen

noch van groote scharen die kwamen luisteren en overgingen, hij

behoeft niet te twijfelen of Java zal ook door zijne, gelijk hij be-

scheiden het uitdrukt, ,zeer gebrekkige medewerking” gewonnen

worden. Immers, gelijk hij aan het slot van zijn Verslag over ’92 zegt:

,de Heer werkt mede” ^).

Al worden in de Resid. Madioen vele raoerbezieboomen gevonden

uit welker bast de Javaan papier maakt, men schijnt dit niet ge-

bruikt te hebben om aan de vergetelheid het feit te ontrukken : wan-

neer daar de eerste Ev. bode is opgetreden. De bekende M. Aniep

door Jellesma in ’53 te Soember Gajara (res. Kediri) geplaatst, be-

paalde zich niet slechts tot deze nederzetting, maar ging ook nu en

dan in de aangrenzende res. Madioen de verspreide Christ. een bezoek

brengen. Daardoor kon Jel. in zijn Venslag over ’53 meedeelen dat

van de 83 leden welke tot deze gem. gerekend werden er verschei-

denen in Madioen woonden, terwijl zij door Brumund ,de voorpoort

der Evangelisatie naar het Westen van Java” genoemd wordt. Jel.

1) E. A. ’75 p. 31; ’82 p. 177; ’84 p. 22 ;
’86 p. 28 , 1 6

1 ,
1 70 , 176 ;

’87 p. 42;
’88 p. 8, 21, 123, 1.51, 185; ’89 p. 73, 123, 137 , 165, 183; ’90 p. 25; ’93 p. 33,

62, 157. Mndber. ’82 p. 10; ’83 p. 35; ’86 p. 86, 91 , 123; ’88 p. 83, 88; ’89

p. 121, 123, 171; ’90 p. 29, 60; "SI p. 10, 97, 101 , 123, 145, 163; ’92 p. 14, 22,

41, 182; ’93 p 120, 148, 165. Meded. XXIII p. 1; XXVI p. 72; XXVIII p.248;
XXIX p. 79, 82, 90, 324, 337; XXX p. 139, 271 , 276, 282, 286; XXXI p. 182,

190, 194; XXXII p. 265; XXXV p. 296, 303; XXXVI p. 1 , 109; XXXVII p. 131.

Stemmen y. Wh. en Vr. ’88 p. 594.
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schijnt van plan geweest te zijn de Christ. in Madioen te bezoeken

maar dewijl de overheid hierop niet gesteld bleek, brachten Christ.

uit Madioen, die niet naar M. Warno konden komen, hem wel eens

een bezoek te Berbek dat, hoewel in Kediri, op de grenzen van Ma-

dioen was gelegen. De tijd naderde echter dat een zeudel. als zoo-

danig die grenzen overschrijden zou want toen ten Zeluajt Ganswijk

te Kediri geplaatst was ging hij in Mei ’56 daar eens poolshoogte

nemen
,

kreeg einde Oct. verlof er te arbeiden en ondernam
,
begin

Nov. van dat jaar, zijn tweede reis. In de res. Madioen had toen te

Tjaroehan voor het eerst eene doopplechtigheid plaats en evenzoo te

Ngablak eene Avondmaalsviering. *Eene kleine arme schare zat aan

rondom een vervallen tafel, om uit den minder dan eenvoudigen

beker te drinken”, en toen ook te Ponorogo die plechtigheid plaats

had kon Ganswijk zich niet weerhoudeu om, bij de groote klove die

er op Java tusschen man en vrouw, blanke en bruine, aanzienlijke

en geringe bestaat, te wijzen op de , volheid van genade en troosten

liefde” die in het Avondmaal, door dat zitten rondom eene tafel en

het terzelfder tijd eten en drinken van dezelfde spijs en drank, wordt

uitgedrukt. Een reizend voorganger uit Jellesma’s school, zekere

Gideon, had toen reeds zoowel op laatstgenoemde plaats als te Len-

dang onderwijs gegeven, terwijl te Taras zekere Josef uit Soerah. als

vaste voorganger werkzaam was. Na op deze reis 32 personen gedoopt

en 4 paren in den echt verbonden te hebben keerde Ganswijk terug,

overtuigd dat de europ. overheid het hare zou doen om de Christ.

tegen overlast te beschermen. Na het aftreden van Ganswijk hebben

TIaktu. en Smeding in Juli ’59 Madioen bezocht. In de stad (kotta)

Madioen vonden zij 11 leden door zekeren Benjamin geleid, te Ngoe-

loeg, een nieuwe dessa, leerden zij Gideon juist niet van de beste

zijde kennen, van Taras en Ngablak konden zij weinig zeggen,

maar hielden eene aangename herinnering over aan Dasmé de vrouw

van den dir. eener fabriek te Madioen die, aangetrokken door het

beeld van den Heer zooals het in de Ev. geteekendis, vurig begeerde

tot de Zijnen gerekend te worden. Nadat ook Hakth. was afgetreden

kreeg Poensen Madioen onder opzicht en in ’63 ging hij er eens heen.

Uit diens bericht blijkt dat er 3 gem. waren met 70 zielen terwijl

een voorganger te Taras, de zeer verspreid wonende Christ. opzocht.

Nadat deze helper ontslagen was en niemand hem kon vervangen

meende Poensen in ’65 dat, hoe gewichtig Madioen als aanknoopings-

punt met Midden-Java ook wezen mocht, het doodvonnis over dien

post moest geteekend
,
te meer omdat men geen beloften voor ’t plaat-
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sen van een zenclel. kon geven. Poensen brak echter de betrekking

niet geheel af. Hij zond er jaarlijks een paar helpers heen en in ’78

kon hij, door de vriendelijkheid van IJ. Radersma pred. te Madioen,

die hem eene plaats in zijn reiswagen aanbood, er met weinig kosten

weer een bezoek brengen '). Van de vroegere gem. had alleen Ponorogo

nog beteekenis doordien zekere Sembri, leerling van Ganswijk, de be-

langstelling warm had weten te houden, ja de gem. was zóo talrijk

dat uitzwerming behoefte werd. Poensen had er 38 doopelingen
,
sloot

9 huw. en achtte het wenschelijk, einde ’80 gaf hij 82 zielen op,

daar alsnog een zendel. te plaatsen.

Hier was het denkbeeld Madioen zelfstandig te maken ook blijven

leven want toen men in Nov. ’87 Bieger overnam, werd deze, als

zijn tijd op Savoe om zou zijn, „vermoedelijk” voor dien post bestemd.

Om gezondheidsredenen keerde deze reeds begin ’89 van Savoe terug,

nam in Apr. d. a. v. Kediri tijdelijk over en kon nu met de heeren

Kruijt in overleg treden waar zich best te vestigen als Poensen terug

was. Hij ging er 3 Oct. ’90 heen en vestigde zich in de kotta (stad).

„Zoo is het ons dan eindelijk mogen gebeuren”, schreef de redactie

der Mndber. in ’91, „Madioen als een op zich zelf staand zendings-

veld te vermelden” en in haar blijdschap vergat zij dat toen nog

niet gesproken kon worden van Biegee’s „volhardende” pogingen om
zijn taak te verruilen. Die taak scheen voorloopig te bestaan in het

stichten van eene zendings-kolonie, want te Wono Kettangó aan den

voet van den Lawoe kon hij wel een stuk grond van 250 bouws in

erfpacht krijgen, waarop hij dan Christ. in Madioen, wien het aan

gelegenheid ontbrak om hunne gronden uit te breiden, zou kunnen

vereenigen. Men gaf hier verlof doch, hoewel de autoriteiten er vóór

bleken, alras kwamen een 250 omwonende Jav. bezwaren inbrengen

dewijl zij dan hun heidegronden verloren enz. Slotsom was: dat maar

174 bouws in erfpacht werden aangeboden en daar Bieger zulks,

mede met het oog op den grond, onvoldoende achtte, wees hij, juist

niet tot genoegen van ’t Bestuur, het aanbod af. Hij zou nu maar

in de hoofdplaats blijven waar hij, al telde de gem. in ’92 ook maar

25 zielen nu en dan door vreemdelingen een 40 hoorders had. Op de

school zaten 13 leerl. onder welke 8 die hij tot helpers opleidde. Ge-

1; Reizende pred., mogen aan partic. geen plaats in hun wagen geven, stond in

’t Regl.
,

tenzij met verlof, en een zendcl. was zulk een gevaarlijk persoon dat zeker

ambten, de reeds gegeven vergunning eens introk toen hij vernam dat zoo’n man
meerijden zon. Meded. XIV p. 127.
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lukkig gaven enkele meer aanzienlijke Jav. en verschillende onder-

wijzers, die wel inzagen hoe plat en gelijkvloersch het volk daarheen

leefde, eenige blijken van toenadering. Zijn grootste gem. was Ponorogo

met 112 zielen terwijl Ngoeloep, waarvan het getal Christ. in ’92

niet opgegeven wordt, dat jaar een nieuw kerkje kreeg waartoe de

kontroleur zeer had meegewerkt.

In Bieger’s werkkring, in ’92 werd er koortsepidemie geconsta-

teerd, kwamen, hoewel de Reg. oók chinine gaf, toch nog een 2500

kranken tot hem, zoodat hij, om mogelijk misbruik te voorkomen,

eindelijk eiken lijder, armen uitgezonderd, een dubbeltje liet betalen,

iets wat men gaarne scheen te doen. Ofschoon we niet vermoeden dat

onze zendel. meer dan 2 helpers had toch beliepen de kosten voor

dezen post in ’92 ƒ 4905. We merken hierbij op dat de afstanden bij

hem ver en moeilijk waren en dewijl hij bovendien dikwijls per spoor

naar Solo, resid. Soerakarta, moest beliepen de reiskosten ƒ 312.

In Soerakarta toch, werwaarts reeds Jel. in ’53 een paar inl. Christ.

gezonden had om Mevr. Le Jolle, echtgenoot van den directeur van

het hospitaal bij Ambarawa'), te steunen, kwam eindelijk in ’91 weer

wat te doen. Zekere Wikjo Ardjo, van de vorstelijke fara, gaf

den pred. van Solo te kennen dat hij en anderen wel Christenen

worden wilden. Dewijl deze lieden geen Mal. en Ds, Wielandt geen

Jav. verstond was onderwijs moeilijk zoodat de laatste vroeg of er

geen kans bestond daar een zendel. te plaatsen. Dat kon niet maar

men verzocht Bieger geregeld naar Solo te gaan om het begeerde

onderwijs te verstrekken. Eer de Ds. naar Soerab. vertrok nam hij,

begin ’92, den aanzienlijken man in de Christ. gem. op, en spoorde

Bieger aan toelating te vragen voor de res. Soerakarta. Deze deed

zulks, maar ’t bleek nu dat er twee aan bod waren. Ook de Ned.

Oer. Zend. Ver. had aanvraag gedaan en vond iets onbillijks in Bie-

ger’s verzoek omdat, naar beweerd werd, zij eerst gevraagd en dus

het meeste recht had. Dewijl beide rekwesten naar Buitenzorg werden

opgezonden besloot men hier den uitslag af te wachten en intusschen

Bieger „die ongezocht aanleiding heeft gevonden om in Solo zendings-

werk te verrichten” te verzoeken daarmee voort te gaan. Zonder door

den tegenwoordigen pred. uitgenoodigd te zijn ging Bieger er begin

‘) Na ’t afdrukken van hoofdst. XVI kwam in Mndber. ’93 no. 12 het bericht dat

te dezer plaatse op 27 Juni ’93 overleden was: Petroneli.a Siblesz echtgenoot van

Teffer. Deze „nederige, vrome christin” welke der zending ten zegen was, blijve,

ook door haar hier nog te noemen, onder ons in gedachtenis.
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’93 noff eens heen, doch achtte het beter voorloopig geen bezoeken

meer te brengen omdat de Res.
,

al was hij hem ook genegen, daar-

mede geen vrede kon hebben. Men had hier toch te doen met de

opening der Vorstenlanden voor de Ev. prediking, iets wat door den pas

overleden Soesoehoenan van Soerakarta steeds beslist geweigerd was ’).

HOOFDSTUK XXII.

TERUGBLIK OP DE JAVA ZENDING.

Het is thans ruim 40 jaar geleden sedert het Gen. op Java begon

te arbeiden, nadat enkele jaren te voren (Dec. ’43) de eerste 35 iul.

in de kerk te Soerabaia waren gedoopt. Schatte men in ’66 het aantal

inl. Christ. in Oost-Java op 2200 in ’83 werd het op ruim 4000 be-

rekend en thans zal het wel tot 6000 gestegen zijn. Op zich zelf be-

schouwd is dit niet veel maar zeker ook niet gering als men in aan-

merking neemt met welke moeilijkheden men zoowel in den aanvang

als bij den voortgang dier zending te kampen had.

Allen eerbied voor de vrienden te Soerab. en omgeving, maar

hebben deze aan Jel., den eersten arbeider, niet menig struikelblok in

den weg gelegd? Allen eerbied voor Jel., maar de man die bij zijne

komst op Java de taal nog leeren moest, had hij, wat de wijze van

werken betreft, niet iets van zoo menig leerling in het teekenen bij

wien potlood en gomelastiek elkaar beurtelings afwisselen? Was het

geen groot nadeel dat de talrijkheid der stations beneden de raming

bleef, zoodat de arbeiders te ver uiteen kwamen te wonen om elkaar

behoorlijk te steunen? Zelfs het eenige waardoor de Javamissie boven

die op andere plaatsen een voorrecht had, nl. de gelegenheid welke

zij bood nieuwe dessa’s te stichten, werd ten deele krachteloos ge-

maakt uit gebrek aan geld om in den aanvang te steunen. En dan,

wat al rampspoed heeft die zending niet getroffen! Gewis daar moge

1) E. A. ’54 p. 45; ’56 p. 192; ’57 p. 36, 124; ’79 p. 25; ’87 p. 159; ''89 p. 65,

70, 170; ’91 p. 19, 117, 122; ’92 p. 45, 55, 63; ’93 p. 24, 27, 46, 56. Mndber.

’58 p. 53, 59; ’90 p. 123; ’91 p. 62, 119; ’92 p. 120; ’93 p. 74, 92, 1 17. Meded.

V p. 284; IX p. 185, 200; XI p. 155; XII p. 33; XXIII p. 196; XXV p. 254;

XXXIV p. 385. Bkümund, Ber. p. 106.



602

waarheid z'un in het zeggen van Beets: waar het op de uitbreiding

van het Chrisi aankomt „is geen de minste evenredigheid tusschen

het uitwerksel en de middelen” maar in de heidenwereld moet toch

gerekend met de vraag uit Rom. 10 : 14: „Hoe zal men hooreu

zonder dat iemand predikt”? en als dan eens wordt nagegaan welke

verliezen aan predikers juist op Java geleden werden dan zal men
niet kunnen ontkennen dat zulks nadeelig werken moést.

V. D. Valk, Ganswijk en Harth. vielen af na enkele jaren slechts

gearbeid te hebben; Roskes en Smeding moesten al spoedig naar patria

terug; Kijftencelt kwam, eer hij begon, buiten het Gen. te staan *);

Jel. orerleed in de kracht des levens. Visser vóór hij den arbeid

aanvaard had. Waar binnen 6 jaar 8 mannen wegvielen moest veel

aan helpers worden overgelaten, terwijl er zóóveel ongedaan bleef dat

Hoezoo, nog te M. Warno zijnde, na eene samenkomst met zijn helpers

de vraag op de lippen kwam: „wat doet ge dan toch zoo dag aan

dag?” Voeg daaraan toe dat men op Java arbeidde onder een volk

dat vooral op de kustplaatsen aan vele, het Ev. alles behalve gunstige

invloeden bloot stond. Arabieren, Chineezen, en helaas! ook Hol-

landers hebben er wereldzin en zondenlust welig doen tieren, terwijl

honderden hadji’s die als kooplui of als vrome bedelaars rondzwier-

ven, de vijandschap tegen het Ev. zoo al niet aanbliezen dan toch

wakker hielden.

Ook bedenke men dat op de gunst waarin deze arbeid bij de Reg.

stond niet te roemen viel. Nog in ’63 verklaarde de Min. van kol.

rondweg dat hij er niet mede ingenomen was, het bouwen van kerken

afkeurde en zoo men evangeliseren wilde dit „als ’t ware uit den

koran” moest doen. Zelfs werd tot ’84 van de zendingsposten van het

Gen. in de Reg. verslagen nooit melding gemaakt zoodat men be-

sloot den Min. daarop, in alle bescheidenheid, eens te wijzen.

Veilig kan men voorts aannemen dat het geschrijf van Harth. in

Indië onder de toch al der zending zoo gramme Europeanen vrij wat

onwil tegen de zending heeft opgewekt of gaande gehouden. In ind.

In ’G3 werd besloten tot de „ongehuwde uitzending” van den sedert ’58 opge-

leiden T. Kijftekbelt. Deze, wien zulk een besluit verdroot, zond het volgend jaar

volmacht tot trouwen, waarop men hem hier ontslag zond. Dewijl hij zeide geen

verzet bedoeld te hebben, werd wel gelegenheid tot herstel geopend, maar daar K.

intusschen tot hulppred. te Benkoelen benoemd was geraakte hij, volgens eigen ver-

klaring, „te kwader ure, meer ten gevolge van misverstand dan van kwade bedoe-

ling” uit den dienst des Gen. E. A. ’ó8 p. 114; ’63 p. 10, 429; ’64 p. 21, 50,

247; ’C5 p. 32; ’66 p. 8, 52.
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bladen kwam dan ook over de inl. Christ. menig bericht voor dat,

zooals (Kerkel. Cour. ’85 no. 47) werd opgemerkt, ,eenvoudiglijk ver-

dicht” was. Moest Hoezoo in ’7ö niet melden hoe in een veel gelezen

blad verkondigd werd dat hij proselieten zou omgekocht hebben

,

terwijl, na tegenspraak, bewijs achterbleef. Had Keuijt niet in dat

jaar op te komen tegen een hoofdart. in het Soerab. Hand.blad waarin

op krachtig bestrijden van elke poging om het Christ. te verbreiden

aangedrongen werd. Zelfs nog in Apr. ’90 nam de Locomotief een art.

uit ons Algem. Hand.blad over waarin verbreiding van het Christ. op

Java als onraadzaam werd voorgesteld. Brengen wij dit alles in reke-

ning dan mag men niet ontevreden zijn. Ongetwijfeld, daar zijn

zend.velden waar de arbeid meer vrucht heeft opgeleverd en, om bij

door ons volk bewerkte te blijven, het valt moeilijk te loochenen.

Brouwer wees er Kreemer in de Stemmen voor "88 nog op, dat men

in de Mineh. voorspoediger is geweest. Doch men zie niet voorbij dat

mannen tot oordeelen bevoegd nogal onderscheid maken tusschen

beide velden. Zoo verzekerde op eene verg. van het Ind. Gen. deoud-

resid. Bosschee dat, wat de vatbaarheid om kennis te verkrijgen, de

Molukkaan in den regel ,veel hooger” stond dan de Javaan
,

terwijl

Geel. erkende: „op Java zijn de bezwaren grooter dan elders.” Voorts

is er rekening mee te houden dat een terrein 't welk 180 maal minder

bewoners telt, gemakkelijker te bewerken is, dat men op N.-Celeles

weinig last had van rondtrekkende priesters, de zendel. daar onder

eikaars bereik werkten, het verlies van arbeiders er in den aanvang

minder groot was, de school er vrijwat beter wortel schoot, de studie

van de volksdenkbeelden er niet zoo tijdroovend was, het volks-

karakter en de levenswijze minder beletselen bood, de Reg. over

’t geheel genomen der zending gunstiger bleek en
,
wat ook niet ver-

geten mag worden, dat men daar, na pas 15 jaar gewerkt te hebben

geen Harth. heeft gehad.

Liever echter dan vergelijkingen te maken die zoo licht mank gaan

willen wij er ons over verblijden dat ook van de Christ. op Java een

goed getuigenis kan gegeven worden al spreekt het wel van zelf dat,

wegens het meer ontwikkeld volksleven, de overgang in maats, toe-

standen daar niet zóó in het oog vallend kon zijn als b. v. in de Mineh.

Zoo noodigde, om het getuigen verhoor aan te vangen met iemand

die, al was het zeker in zijn belang om, zooals de Jav. zegt: den

kleinen hoofddoek breed uit te meten, toch recht van meespreken

heeft, reeds in ’53 v. Hoévell den Min. v. kol. uit: de Christ. te

Soerab. en M. Kerto eens te bezoeken. Hij zou vernemen „dat zij een
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hoorzaamheid, dat niemand ijveriger opkomt om heerendiensten te

verrigten, noch nauwkeuriger is in het betalen zijner grondrente, dat

noch nimmer eén hunner zich aan eenige misdaad heeft schuldig ge-

maakt noch door de politie is bemoeilijkt.” Kruijt verzekert reeds in

’77 dat M. Warno tot de meest welvarende streken behoorde en geeft

hij ook de meeste eer daarvan aan de overheid, toch meent hij, mag

die welvaart ook indirect aan het Ev., ’t welk leert matig, rechtvaardig

en godzalig te leven, toegeschreven worden.

Boddé deelde, na 3 jaar op Java vertoefd te hebben, in ’81 zijne

indrukken uitvoerig mede. Door den meest oppervlakkigen beschouwer

meent hij
,

is het verschil tusschen een moham. en een christel. of

slechts gedeeltelijk christel. dessa waar te nemen. Er heerscht in de

laatste meer netheid en orde, de wegen zijn beter, de huizen doel-

matiger, de kind. eenigszins, de volwassenen behoorlijk gekleed. Wat
de ontwikkeling van den Christen Jav. betreft, deze stond z. i. veel

hooger dan die van zijn niet-christ. volksgenoot, maar toch niet in

die mate als men verwachten zou. De oorzaak hiervan lag z. i.
,
deels

in het, behoudens uitzonderingen, minder goed gehalte van de onder-

wijzers, deels in de richting van het onderwijs dat er niet genoeg op

aangelegd was in de wezenlijke behoeften van het volk te voorzien.

Ook als men het Christenvolk uit godsd.-zedelijk oogpunt bezag,

meende hij, stond het boven de Islamieten. Doorgaans toch waren zij

eerlijker en matiger, terwijl echtscheiding hoogst zelden voorkwam.

Even gunstig laat zich ook in ’84 Mr. W. B. Bergsma bepaald over

M. Warno uit. Iii net- en reinheid alsmede in avondverlichting munten

de woningen der Christ. boven die der Moham. uit. Bij een huwelijk

werd ook toestemming van het meisje gevraagd en wegzending der

vrouw had minder plaats, wat hij aan den christel. geest toeschreef.

Wil men na dit viertal het oor leenen aan een reiziger die aan-

vankelijk ,een ongunstigen indruk van de zending” had omdat hij,

gelijk zoo velen, was afgegaan op hetgeen men aan de tafels in

de ind. hotels of op het achterdek der ind. stoombooten er over

hoorde ’), maar die door eigen aanschouwing een voorstander der zen-

ding werd, wij geven het woord aan Mr. O. J. H. graaf v. Limburg

1) In Eckart's Ind. brieven aan een staatsraad, Ilaail. ’88, welke prof. Veth,

met een kleine verontschuldiging, bij ons inleidde, kan men van dergelijke praatjes

nog staaltjes vinden in 't geen o.a. een resident, een suikerfabriekant en een bittertjes

drinkende pakhuismeester (p. 71, 74, 83j over de zending uitkramen.
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Stirum. Na 4 jaar in Tndië gereisd te hebben gaf bij in ’84 de in-

drukken weer die een bezoek aan inl. Christ. geui. in O. Javaopbem

gemaakt hadden. Reeds het feit, zijn eerste bezoek gold Peuiwen, dat

aan den ingang der dessa de vrouwen, in plaats van zich te ver-

bergen, hem vriendelijk buigend ontvingen stelt hij op rekening van

het Christ. In de woningen vond hij meer orde, regelmaat, reinheid

en beter huisraad dan in de meeste moham. huizen. Van den Christen-

inl. heet het: hij „schuift niet, speelt niet en verteert zijn geld even-

min aan slamat-an” (feesten), wat dan ook oorzaak was dat hij in den

landbouw een voldoend bestaan vond en zelden als daglooner aange-

troffen werd. Ook te Swaroe, waar hem vooral het onderscheid tusschen

de doodenakkers der Christ. en de huiveringwekkende moham. begraaf-

plaatsen in het oog viel, bewonderde hij veel, maar de kroon op het

werk was M. VVarno „een sprekend bewijs tegen hen die beweren dat het

Christ. onder de Moham. geen levensvatbaarheid zoude hebben.” Uit-

wendig vond hij daar eene welvaart „zooals zelden op Java wordt

aangetroffen.” Zeker, er waren ook welgestelde moham., maar voor

hun welstand was altijd de eene of andere buitengewone oorzaak

aan te geven, maar bij die Christen-inl. was de welvaart gevolg van

spaarzaamheid, ook door de vrouw, die meer als huisvrouw tot haar

recht kwam, betracht, en deze was dus „als een uitvloeisel van het

Christ. te beschouwen.” De woning van den Christen-inl.stak zóo

opvallend af bjj die van zijn moham. nabuur, dat het verschil niet

onder woorden te brengen was. Een aandachtig beschouwer kon het

ieder huis aanzien of het al dan niet door Christ. bewoond werd.

Het spreekt van zelf dat graaf v. Stirum, die op verschillende

plaatsen van ons land een voordracht hield over hetgeen hü van de

zending gezien had, ook het N. Z. Gen. met warmte aanbeval en

toen Z.Ed. zulks in Nov. '91 ook in ons noordsch Atheen deed legde

hij er nadruk op hoe een volk ’t welk heeft leereu zeggen: „Uw God

is mijn God”, van zelf er toe komt ook te laten volgen: „en uw
volk mijn volk.” (Ruth. 1 : 16).

Na nog vermeld te hebben hoe de oude regent van Malang op

vergad. van dorpshoofden de inl. Christ. prees en ten voorbeeld

stelde, vragen wij nog aandacht voor een paar Courant-art. Naar

aanleiding van een bezoek te M. Warno gebracht, liet in het Soerab.

Handblad van 12 Nov. ’87 een ongenoemde, die uit godsd. oog-

punt niet voor de zending was, zich hooren. II
(j

achtte zich ge-

drongen te verklaren dat hy destemeer op heeft „met de verbete-

ring van den inborst der inl., met de opleiding die zg ontvangen
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met de tucht die bij hen heerscht en de geneesk. hulp die hun wordt

verstrekt ,alle vier aan de zendel. te danken.” De bezoeker verklaart

verder: „Zij die de propaganda schuwen, mogen de verchristelijking

op den koop toe dulden nu daaraan zulke groote voordeelen ver-

bonden zijn.” Het tweede dat we bedoelden is een art. einde ’90 in

het Bat. Nieuwsblad onder den titel: „Het Christ. en de inkop Java”,

geplaatst, waarin voornamelijk gewezen wordt op den goeden invloed

op het volkskarakter uitoefend. „ Het systeem van leugen en bedrog

by de gewone opvoeding gevolgd, de grofheid en ruwe bejegening

in huis en van de zijde der Hoofden, doet een inl. onoprecht worden.

Waar die invloeden óf verdwijnen óf door het Christ. weldadig worden

tegengewerkt, wordt de inl. een beter mensch, bedeeld met die eigen-

schap zonder welke geene beschaving mogelijk is, nl. gevoel van

eigenwaarde. De oprechtheid is daarvan het gevolg.” Na opgemerkt

te hebben dat die meerdere oprechtheid, bij den Christen inl. regel

is, spoort de schryver hen die nog blind zijn voor de zegeningen van

hi't Ev.
,
omdat ze naar hoorenzeggen oordeelen

,
tot onderzoeken

aan. Hij komt tot het besluit: waar het zedelyk peil stijgt, wordt de

bevolking welvarend en tevreden en is gemakkelyk te regeeren.

Ons dunkt, ook al luisteren we nu niet naar hetgeen een pred.

uit Soerab. hier ter Jaarverg. van '93 verklaarde, reeds getuige-

nissen genoeg om zelfs C. P. Tiele tevreden te stellen die het in

’G5 maar niet genoeg achtte dat het cyfer der gem.leden op Java

toenam maar bewijs wenschte: dat men de Jav. tot beter en geluk-

kiger menschen gevormd heeft. Wanneer hij bovendien nog wil aan-

getoond zien dat men ze „waarlijk verlicht, vrij en zelfstandig” heeft

gemaakt, dan vergat hij dat het Ev.
,
toen althans, nog wel wat kort

op Java had kunnen werken om eischen te mogen stellen die op het

gebied van het hooger zedelijk leven liggen, betrekking hebben op

die innerlijke wereld welke ook de Javaan in zich draagt. Er hoort

nogal wat toe om in die wereld van verstand en hart, van gewaar-

wording en aandoening, van begeerte en neiging, van gedachten en

droomen zóo zelfbewust den weg te vinden dat men verklaren durft:

gelukkiger te zijn dan voorheen, meer overeenstemming tusschen

behoefte en toestand bij zich waar te nemen dan wel vroeger. Ook

zal by den een voor bewijs van verlichting en geluk gelden wat een

ander, zoo hij het al niet oplost in het bijtend vocht der kritiek, op

rekening zet van ijdele inbeelding, althans schouderophalend voorbij-

gaat. Voorts zullen wij ook thans nog rekening moeten houden met

hetgeen Smeding in ’Gl opmerkte, dat, al was er op Java ook eene
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tegenstelling, omdat het Ev. scheiding had teweeg gebracht, deze

toch niet zóo scherp was dat de menschen tegen elkander konden

worden overgesteld als licht en duisternis, leven en dood, als behar-

tigers van hetgeen waarachtig is en als zondaars bij uitnemendheid.

Er was een levensbeginsel dat worstelde om zich te ontwikkelen. Als

nu uit die worsteling blijkt dat men boven opium, spel en ontucht

zocht uit te komen
,

de vrees voor een legio booze geesten kon

afschudden en toonde zeker gevoel van eigenwaarde veroverd te heb-

ben dat wel in scherp contrast stond met de traditioneele slaafsche

onderworpenheid maar toch ook niet ontaardde in drieste zelfge-

noegzaamheid, dan wil het ons voorkomen dat, hoeveel opwellingen

er ook openbaar worden die terecht als tegenvoeters eener ontwikkelde

godsdienstigheid beschouwd worden, de verlichting en wat daartoe

behoort althans — komende is.

Op Christ. en Christinnen die, voorheen zich zelve ten verderve en

anderen tot overlast, later der gem. tot sieraad gestrekt hebben,

wordt dan ook van tijd tot tijd met name gewezen. Van Philippus,

stichter van Waroe Djajeng wordt verhaald dat hij, liever dan tegen-

over een vijandig distriktshoofd recht te zoeken en waarschijnlijk te

vinden, om des vredes wil naar elders trok, en als we vernemen dat

zoowel hij als zijn broeder Abednego voorheen schuivers, roovers ja

misschien erger waren, dan mag op beide mannen met eenigen dank

gewezen worden. Op Elisabeth Sakineh wijst Hoezoo als eene vrouw

die jaren lang het leger als huishoudster van officieren gevolgd heb-

bende, er nauwlijks van te overtuigen was dat de mensch een ziel

bezat, maar die hartelijk belang leerde stellen in het Ev. en door een

deemoedig gelaat toonde zich haar verleden te schamen. Van Man-

GOEN die eertijds in de zonde leefde en voor wien opium en spel

ware verleidingen geweest waren, getuigt Poensen dat het Ev. hem
waarlijk tot zegen is geworden, zoodat hij een gemoedelijk Christen

werd die als een stil en eenvoudig dessaman daarheen leefde.

Willen we bewijzen hebben van kennis en nadenken, dezelfde

zendel. wijst op Markus, zijn helper te Adi Tojo, die alle inl. van

Kediri in Bijbelkennis overtrof en tevens zeldzaam ervaren was in de

iav. letterkunde. Met welke ingenomenheid verhaalt Smeding van

Oerip, aan welke de profeet Isa (Jezus) groot voorkwam omdat hij

zoo lijdzaam was, en wat werd Hoezoo goed begrepen door Noeriman

en Taroena die de blijde boodschap slechts gehoord hadden van vrome

maar onontwikkelde landslieden. Den begaafden Matth. Aniep moeten

we helaas! voorbijgaan omdat hy te zwak bleek tegenover de zonde,
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maar des te beter kan worden gewezen op P. Tosari tot wiens lof we

alleen maar zeggen dat hij de eenige medehelper is geweest
,
wien

^

’t was na Jel.’s dood
,

bevoegdheid gegeven werd tot doopen
,

lid-

maten aannemen en huwelijk sluiten.

Vooral uit de berichten van Hofzoo zouden nog verschillende per-

sonen te noemen zijn ten bewijze dat onder den Jav. nog andere be-

hoeften zijn ,dan die der lage en grove zinnelijkheid”, zielsbehoeften

nl. welke door het Ev. aan het licht gebracht en— bevredigd werden.

Natuurlijk komt dit laatste vaak het helderst uit ouder de schaduw

des doods en ook hiervan ontbraken voorbeelden niet. Poensen wijst

er op hoe Jochibet, de wed. van den stichter van Maron, einde ’83

de eeuwige rust iugiug, met blijkbare levendigheid getuigenis gevende

van de hoop op den Heer Jezus en verhaalt nog van eene andere

Christin die op sterven liggende, hare kind. en kleinkind, nog eens

zingen liet van den Heiland, op aarde gekomen om ook hare zonden

weg te nemen. A. Kruijt spreekt met warmte van Artinah, eene

jeugdige en zwaar beproefde moeder
,

die niet slechts den druk

waaronder zij zuchtte beschouwde als een handdruk der goddelijke

liefde maar ook haar man nog opbeurde en eindelijk het moede hoofd

neerlegde vertrouwende op Hem die dood en graf verwon.

Om te doen zien dat de Javaan van de om hem heen levende

Christen-stamgenooten niet kon zeggen dat zij ,de manieren van den

pisang bloesem hadden” d. w. z, afvielen zonder tot vrucht te komen

,

voegen we hier nog aan toe dat de over het geheel arme inl. Christ.

zoo te M. VVarno als te K, Pajak, Malang en elders van het weinige

dat zij bezaten nog offers wisten te brengen voor kerk- en schoolbouw,

ja dat sommigen om bij huwelijk enz. een wat grooter gift in de

bus te kunnen storten, eenige dagen op eene fabriek gingen werken,

dan voerden we zeker genoeg aan om met Ltjtiier te kunnen zeggen

:

Een , geweldig ding” is het geloof op Java wel niet geweest maar

toch ook geen , slaperige en luie gedachte.” Het was „een levend

ding” en dit zou nog meer in het oog gevallen zijn indien men er

krachtiger had kunnen optreden en de uitgevallen arbeiders aanstonds

door anderen, liefst in dubbelen getale had kunnen vervangen ’).

‘) E. A. '66 p. 128; '68 p. 132; ’69 p. 128; ’84 p. 155. Mndbcr. ’54 p. 12, 122;

’59 p. 165; '63 p. 83; ’73 p. 131; '78 p. HO; '80 p. 174; '83 p. 19. Medcd. VI

p. 237; VIII p. 163; XXIV p. 372; XXV p. 212 e. v.; XXVII p. 346; XXVIII

p. 245, 270; XXIX p. 384 e. v.; XXX p. 222, 239; XXXIV p. 301, 306. Ind.

Gen., Vergad. 12 Feb. '83 p. 69; 31 Mrt. '91 p. 104. v. Hoêvell Tbjfien enz. II p. 41.

De Ind. Gids, Aug. '84 p. 195. Tijdspiegel '65 I p. 250. Brumukü Ber. p. 102.
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Daartoe ontbraken helaas! de middelen. In ’67 waren de kweekel.

Roskes en Kreemee zoo goed als gereed doch ofschoon zij het vol-

gend jaar ook al genoeg in ’t Jav. en de geneesk. gevorderd waren,

van uitzending kon geen sprake zijn. In ’68 stond het Gen. voor

een tekort van ƒ 35000. Op Java 10 pet. bezuinigen gaf weinig en

kon ook niet; er maar eén post b. v. M. Warno aanhouden bood ook

geen uitweg, want of meer kracht of in ’t geheel niet was de quaestie

op een eil. waar niet slechts heftige tegenstand was, maar ook vereen,

van humanistischen aard krachtige mededinging openden. Met diepen

weemoed werd dus geraden tot opheffing der Javazending en zoo men

de beslissing nog uitstelde tot de Jaarverg. van ’69, het was omdat

men hoopte dat de Afd. zooveel geld zoude weten bijeen te krijgen

dat men voort dorst gaan. Hoe de br. op Java over opheffing dachten

kan opgemaakt uit Mndber. ’GS No. 12 en ’G9 No. 5 en het is waar-

lijk te waardeeren dat zij aanboden met nog 10 pet. minder dan zy

ontvingen rond te willen komen. Gelukkig werd door veler krachts-

inspanning voor het tekort ruim ƒ 20000 bijeengebracht terwijl de

ontvangsten over ’G8 een goede 37 mille meer bedroegen en zoo kon,

nadat de Kostschool het gelag betaald had, in ’G9 tot behoud der

Javazending besloten worden, ja men had zelfs den moed in Sept.

Roskes en Kreemer uit te zenden waardoor de begroeting voor Java

in ’70 tot ruim 15 mille klom.

Zoo was dan het Daraocles’ zwaard boven de Javazending zwevend

in ’68 niet neêrgekomen en 10 jaar later, toen de geldnood alweer

groot was, bleef zij buiten het gedrang en werd in de Mineh. de

bezuiniging gevonden. In ’84 begon de horizont weer te betrekken

maar uitdrukkelijk werd 11 Dec. van dat jaar verklaard dat de ophef-

fing der Javazending en bloc, den ondergang van het Gen. ten ge-

volge zou hebben omdat die missie het hoofddoel van den arbeid in

Indië uitmaakte en het ook niet zou aangaan de gem. daar aan inl.

helpers toe te vertrouwen. Op hulp van de Ind. kerk, m. a. w. van

het Gouv. viel ook niet te rekenen, gesteld al, wat men terecht ont-

kende, dat de werkkringen M. Warno, Kediri en Malang, die eigen-

lijk ieder eene geheele res. omvatten, voor den dienst van hulppred.

die in bepaalde ressorten, nog wel onder toezicht, werkten, geschikt

waren. Men kwam dus tot het besluit een byzonder beroep op de

zend.vrienden te doen en nog eer genoemd jaar afiiep verscheen het

manifest „Aan het volk van Nederland” hetwelk een ƒ 70000 in de kas

bracht. Al leverde ’86 aan „vaste inkomsten” ook niet op wat men
op grond van de uitkomsten van ’85 had mogen verwachten, voor

KULiJF, Geschied. Ned. Z. Gen. 39
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de Javatnissie kon men, voorloopig althans, gerust zijn. In ’87 werd

zelfs besloten daar nog een post, Madioen, op te richten en

kwam daardoor het getal zendel. ook op 6, nog in ’92 betoonde men
zich ongenegen M. Warno dat ƒ 10 000 en Malang dat ƒ 7 000 kostte

over te geven *).

Van hetgeen de zendel. ieder in hun kring verricht hebben gaven

we reeds een overzicht, maar van onderling overleg en gezamenlgk

optreden voor hetgeen op hun arbeid betrekking had, kunnen we,

zoover het althans officieel geschiedde, weinig zeggen.

Zeer spoedig na het openen dier zending openbaarde zich by de

br. behoefte nu en dan elkanders aangezicht te zien en te samen

voorstellen aan het Bestuur te kunnen doen. Het Concept Regl. voor

hunne Conferentie of Vereen, kwam in Mrt. ’57 hier ter tafel, werd

na een paar ondergeschikte aanmerkingen goedgekeurd en de bede

er bijgevoegd ,dat de Heer zijne dienstknechten menigmaal in on-

geveinsde broederlijke liefde tot verheerlijking van Zijnen Naam doe

samenkomen.” Wat dit laatste aangaat, men hoopte zulks eens in

’t jaar te doen en nadat de Zendel. Conferentie 4 Juli ’57 was gecon-

stitueerd kwamen van den 6^^®" tot den d. a. v. te Sem. byeen:

Jel.
,
Hoezoo, Hartu. en Ganswijk. Dat er voor deze eerste Conf. ge-

noeg stof was kan opgemaakt uit de 27 punten der agenda, waarvan

slechts 7 behandeld werden. Dewyl reeds met 29 inl. helpers gearbeid

werd achtte men eenc kweekschool te M. Warno zeer noodig, doch

op de 2^^® byeenkomst, na Jel.’s verscheiden gehouden, werd erkend

dat zulk eene school op Java haar eigenaardige bezwaren had, en

hoewel men wenschte dat die te M. Warno bleef bestaan, aan ieder

werd overgelaten zyn personeel op te leiden. Hier was men voor dit

laatste niet, doch dewijl men van Hoezoo, toen te M. Warno, moeilijk

alles vergen kon werd in ’Gl voorloopig daartoe verlof gegeven. In

’59 werd geen Conf. gehouden, terwyl op de 3‘^®, einde ’GO te Malang

byeengekomeu, vooral gehandeld werd over de houding die men in

zake huwelijk had aan te nemen, By den doop van kind. zou een

huwelijk, voorheen op moham. wijs gesloten, voor eerbaar erkend,

en dus van overtrouw afgezien worden, terwijl, zoo een man bij zyn

toetreden tot de gem. meer vrouwen had, hy niet genoopt zou wor-

') E. A . ’C7 p. 159; '68 p. 75, 103, 120, ICC; '69 p. 47, 69, 78; '76 p. 164,

174; '84 p. 175, 182, 186, 188; '85 p. 5; '92 p. 33. Mndber. '85 p. 166; '86 p.

7, 131; '87 p. 134.
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den deze. op ééne na, weg te zenden. Huishoudsters van Europ.

moesten tot een huwelyk gekomen zijn eer zij bij de gem. konden

ingelijfd worden.

In ’60 achtte Harth. de Confer. miskend dewijl, buitenhaarom,

PoENSEN voor Kediri werd aangewezen. Hij bedankte als lid en de 3

overblijvenden hielden in ’62 niet alleen geen vergad. maar hadden,

onder nadere goedkeuring van het Bestuur, ook besloten de Conf.

sedert 14 Juli ’60 als niet meer bestaande aan te merken, want Hoe-

zoo en PoENSEN zagen elkaar telkens, terwijl men Kruijt dikwerf ge-

noeg ontmoette om opzettelyke samenkomst onnoodig te achten. Hier

keurde men die opheffing ,als tijdelijke schorsing” goed en zou zich

tot Hoezoo wenden indien er iets was waarbij alle zendel. belang

hadden. Nog in ’62 werd namens de Conf. een paar keer herwaarts

geschreven doch later wordt zij niet meer genoemd ’).

Al hadden Bestuurders daardoor op Java ook geen lichaam ’t welk het

opmerkzaam maakte op hetgeen in ’t belang der zending wenschelijk

was ’), toch schoten zij
,
als het op het voorstaan daarvan aankwam

,
niet

1) E. A. ’57 p. 35; ’58 p. 86; '61 p. 73, 158; '62 p. 244, 248; '63 p. 303, 359.

*) Over eene Confer. Sept. '66 te Japara gehouden zie: de Heidenb. Jali '67.

Meer gewicht kreeg de „Zend. Confer. van op Java arbeidende Ev. boden" die voor

’t eerst in Aug. '80 te Bat. en Depok gehouden werd. De zendel. van het Gen.

waren, omdat de voor reiskosten beschikbare gelden ontoereikend bleken, niet genoo-

digd. In Sept. '81 toen de „Zendingsbond” in ’t leven treden zou ging J. Kruijt,

evenals alle zcndel. genoodigd, er heen. Art. 2 van het concept Regl. aan de orde

komende, w'erd voorgesteld slechts als lid aan te nemen die beleed „Jezus te erken-

nen als zijn God en Zaligmaker.” AiVel besloot men „zijn" te doen uitvallen, doch

Kruijt's voorstel „Heer" in plaats van „God" te lezen werd verworpen. Deze meende

daardoor niet te kunnen toetreden, omdat hij van oordeel was: als zendel. geen leer-

stuk, hoe gewichtig ook, boven alles op den voorgrond te mogen stellen. (E. A. '82

p. 8, 13. De lleidenb. Nov. '81 p. 26. Ind. Gids '82 I p. 793. Allg. Miss. Zeitschr.

X S. 128). Of hij, zooals Scii. tot Peursum vermoedde „meer om der wille van zijne

medezcndel. van het N. Z. Gen. dan om zichzelven” deze wijziging heeft voorgesteld

,

laten wij daar, terwijl de beantwoording der vragen: of Kruijt verwonderd kon

zijn over deze formuleering, dan wel of de leden der Confer. het mochten wezen over

diens voorstel tot wijziging, blijve overgelaten aan wie kennis wil nemen van het

geschrevene in de Stemmen enz. '85 p. 755 en de'lleraut '85 No. 422 en 423. Aan-

gczicn men hier, getrouw aan ’t voorleden (blz. 405 en E. A. '70 p. 106), het lid-

maatschap van zulk een bond „onbestaanbaar" achtte „met de betrekking die tusschen

zenders en zendel. bestaat”, kon er toch van toetreden door de zendel. des Gen.

niets komen, terwijl voorts ook de verre afstand het bezoeken der Bondsverg. zeer

bezwaarlijk zon gemaakt hebben. Orgaan van den Bond is de Opicelcker. E. A. '81

p. 54; '82 p. 161. Meded. XXXVH p. 397. Orgaan N. Z. Vereen. Nov., Dec. '80

p. 43, 52. Ind. Gids '82 I p. 383. Allg. IMiss. Zeitschr. VIII, S. 330.

39*
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te kort. Om dit te doen zien en tevens te toonen wat er inzonderheid op

Java nog te doen valt voorenaleer het Ev. geacht mag worden onbe-

lemmerd zijn loop te hebben, wijzen we op eene Memorie in Mei ’88

door het Gen. bij den Min. v. kol. ingediend. Deze had een tien jaar

oud art. uit de Straits- Times gezonden, en op meer zendel. voorindië

aangedrongen. Naar aanleiding van dien brief wijst het Gen. op een

tiental zaken waardoor de Islam bevoordeeld, het Christendom bena-

deeld werd.

We nemen er enkele uit over en noemen eerst rechtspleging. De-

wijl de Islam evenzeer eene maats, als eene godsd. instelling is,

wordt de rechtspleging in vele gevallen naar de moham. godsd. in-

stellingen gevoerd en de pangoeloe (hoofdpriester) heeft in de meeste

rechtbanken zitting. Al blijft het nu ook de vraag of de uitspraken

dier rechtbanken wel aan den Koran en niet veeleer aan de adat

ontleend zijn, voor den Christen-inl. blijft het, op zijn zachtst ge-

sproken, onaangenaam dat zaken waarbij zijne verhouding tot Mo-

hammed en Christus ter sprake komt, door een priester des eersten

behandeld moeten worden.

Bij de rechtspleging komt in de meeste gevallen een eed te pas.

Zoo de rechter Europeaan is zet hij meestal de formule ,zoo waarlijk”

enz. in de taal van den Christen-inl. die beëedigd moet worden over,

of hij laat zulks door een zendel. doen, maar soms komt van die

vert. weinig te recht, ’t Is ookal gebeurd dat men de holl. formule

maar liet nazeggen, dat men den Bijbel liet kussen, ja zelfs zou een

regent, om zeker tot dessahoofd benoemd inl. te plagen het zoover

hebben weten te brengen dat deze den eed op den Koran moest doen

,

terwijl elders weer Christ. tot een eed op dat boek werden ,toege-

laten”, of, zooals reeds in '10 uit de Mineh. geklaagd werd, den

alfoerscheu eed moesten doen. In ’83 besloot de Zendiugsbond zich

tot de Reg. te wenden opdat deze eene eedsformule in Mak, Jav.

Soendaneesch en Madureesch zou geven, op welk verzoek afwijzend

beschikt werd.

Als een zeer aangelegen punt moet ook de rechtstoestand der inl.

Christ. aangemerkt worden. Het zij waar dat de ind. wetgever om-

streeks ’48 de bedoeling gehad hebbe de inl. Christ. met Europ. gelijk

te stellen, de feitelijke toestand is: dat, wat in het Reg. regl. van

’54 in dien geest met de eéne hand gegeven, met de andere terug

genomen werd
,
zoodat de rechtstoestand vrij wat te weuschen over-

laat. Wanneer b.v. van den ind. rechter geëischt wordt (Art. 75 Reg.

regl.) dat hy ,de godsd. wetten instellingen en gebruiken der inl.,
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voorzoover die niet in strijd zijn met alg. erkende beginselen van

billijkheid en rechtvaardigheid”, zal toepassen, dan blijft de vraag:

waarin bestaan die we'.ten? Deze zijn wel bij den niet-Christen aan

aan te wijzen doch geenszins bij den Christen-inl. en dus gelden voor

hem de alg. beginselen van het burgerlijk recht der Europ. Vooral

bü de verdeeling der nalatenschap van een inl. Christen gaat het dan

ook menigmaal zeer vreemd toe en de rechtvaardigheid wordt niet

altijd betracht.

Nauw hiermee verbonden is het ontbreken van een zoogen. burger~

lijke stand waardoor de inl., al naar het in zijn kraam te pas komt,

gelegenheid heeft zich van daag Sidin
,
morgen Kromo

,
een andermaal

weer Wongso te noemen. Op eenige bep. in dezen, voor deMolukken

geldende, wezen we p. 321, maar voor de inl. Christ. op Java werden

eerst, nadat in ’40 aan die te Toegoe en Depok gedacht was, in ’64

enkele regels vastgesteld (Ind. St.bl. no. 142), Al kunnen zij zich ook

onderwerpen aan de sedert Jan. ’50 voor Europ. geldende voorschriften

omtrent den burgerlijken stand, dit is vrij omslachtig en zeer kost-

baar terwijl bovendien de onwetende en zorgelooze inl. er nogal

gauw inloopt. Het hoofd van het gewestelijk of plaatselijk bestuur is

bevoegd personen aan te wijzen tot het houden der registers van

geboorte, huwelijk en sterfgeval onder inl. Christ., waaraan in ’85

nog het opteekenen van echtscheidingen werd toegevoegd. Doch of

een overheidspersoon al bevoegdheid heeft iemand registers te laten

houden, daarom laat hij het nog niet doen, ja het is gebeurd dat de

Res.
,
hoewel een zendel. er om verzocht, zulks weigerde. Maar al wordt

de zendel. daartoe aangewezen en al schrijft hij b.v. een huwelijk in,

niet als in de bep. voor de Mol. wordt in die voor Java onderscheid

gemaakt tusschen het sluiten van een huwelijk en het inschrijven er

van, zoodat dit laatste alleen een huwelijk niet wettig maakt en de

zendel., zoo hij het sluit, niets anders doet dan tusschen 2 personen

een zedelijken band leggen, die hoe gewenscht ook op zich zelf, staats-

rechtelijk niets beteekent. Het zal dus, tenzij men van eene regeling

meer na- dan voordeel mocht duchten, wenschelijk zijn dat op Java

aan het door zendel. gesloten huwelijk rechtsgeldigheid worde toe-

gekend, want de bloei der Christen gem. is nog niet zóo groot dat

er tusschen den zendel. en zijne gem. voor een ambten, van den

burgerl. stand plaats is.

We besluiten met te wijzen op eene bep. welke aan de eene zijde

uitbundig geprezen, ja als het geheim beschouwd werd waarom wij,

kleine natie, met zoo luttel materieële middelen over Indië gezag
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voeren’), maar die ter anderer zijde zeer wordt afgekeurd als zijnde,

zooals zij opgevat wordt, niet slechts nadeelig voor de verbreiding

van het Christ. maar als ook in lijnrechten strijd met de ,volkomen

vrijheid” waarmee volgens Art. 119 van het Regl. ieder in Indië

„zijne godsdienstige meeningen” belijdt. We bedoelen art. 124: vanhet

Regl., waarbij de Christel, kerkgen. onder onraiddelijk toezicht van

den G.-G. geplaatst zijn, terwyl „de priesters der inl. die het Christ.

niet belijden, zijn geplaatst onder het oppertoezicht der vorsten,

regenten en hoofden voor zooveel betreft den godsd.
,

die elk hunner

(nl. der priesters) belydt.” Dewijl op Java een moham. inl. Hoofd,

als zoodanig, politioneel op den godsd. toeziet, spreekt het van zelf

dat indien zulk een „vorst, regent of hoofd” m.a.w.
,

dewijl wy over

Java handelen, zulk een „prijaji” geen Moham, ware, hy op de

zaken van den moh. godsd. niet zou kunnen toezien. Om dus aan

Art. 124 uitvoering te kunnen geven, acht men het op Java als iets

’t welk van zelf spreekt, dat een regent mohammedaansch moet zyn.

Wil dus een landsdienaar die binnen de rubriek „prijaji” valt tot het

Christ. overgaan het staat hem vrij
,
maar het kost hem zijn ambt.

Er wordt dan ook verzekerd dat aan zeker regent die met een zendel.

op vertrouwelijken voet verkeerde een wenk gegeven werd die betee-

kende: „wilt ge Christen worden, goed, maar dan kunt ge geen

regent blyven.” Ook werd de voordracht waarby een onberispelijk

Christen-inl. tot Ass.-wedono 2*^® kl. voorgesteld werd, door de Reg.

niet overgenomen omdat zij een Christen gold. We behoeven niet te

zeggen dat de Javaan in zulk een uitsluiting bevoorrechten van de

Halve Maan boven het Kruis ziet, en dat de zendel. daardoor den

schyn krijgt iemand te zijn die geen wettigen doch slechts een toe-

gelaten godsd. verbreidt. In ’54 moge deze bepaling natuurlijk zijn

geweest omdat er toen zoo goed als geen Christ. op Java waren,

thans nu er ruim 14000 zijn behoort zij gewijzigd. We hopen dat eene

Reg. die de kerstening der inl. toelaat, ja vermoedelyk een zegen

acht, alle onzekerheid zal doen verdwijnen en weldra zonder veel

ophef eens art. 124 zóo wijzigen of toelichten zal dat ook de

Christen-inl. het wat verder kunne brengen dan pakhuismeester

of iets dergelijks, maar ook de bestuursloopbaiin zich ontsloten zie.

Met Smeding te onderstellen dat daarmede op Java de publieke opinie

ten gunste van het Christ. zou veranderen, is zeker sanguinisch ge-

*) Zoo de oud Min. v. kol. Fransen v. d. Putte, ter verg. van de Eerste Kamer

25 Jan. ’89.
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noeg maar een struikelblok, voor veler overgang naar wij hopen,

ware dan weggenomen, een ban die nu nog op bet Christ. rust ware

opgeheven, en de , vrijheid” van godsd. belijdenis, van welke Art. 119

spreekt zou dan niet langer alleen op het papier bestaan ’).

We hebben de lijst der desiderata voor Java, die natuurlijk ook

voor het Oostelijk gedeelte geldt, maar niet breed opgezet. Anders

zouden we nog wel willen vragen waarom de Reg. haar ambten, niet

verbiedt in costuum bij inl. vorsten hun opwachting te gaan maken

op feesten die bepaald op hun godsd. betrekking hebben
,
zooals Moh.

geboorte, zijn terugkeer uit de grot e. a. ? Voorts zou het hoogst wen-

schelijk zijn zoo er bij de benoeming ,van ambten, op gelet werd of

deze, we zeggen niet Christ. zijn, maar althans den godsd. van hun

eigen volk in eere weten te houden*). De Soendaneezen
, zoo ver-

klaarde in ’88 C. W. Janssen in zijn geschrift over den planter K.

F. Holle, veracht den ongeloovige ,die klaarblijkelijk slechts wereld-

sche goederen najaagt en hoegenaamd geen godsd. heeft, en dat ook

de Javaan niet anders oordeelt mogen we wel opmaken uit hetgeen

we in De Locomotief, een Sem. blad., (’92 no. 155), door J. de Louter

vinden opgemerkt ,meermalen is het met recht verklaard dat neutra-

liteit, in den hedendaagschen zin van onverschilligheid opgevat, de

Nederl. reg. in de oogen van den meer ontwikkelden inl. niet eer-

biedwaardig maar veeleer verachtelijk maakt en hem met wantrouwen

vervult.” Van zeker regent, die om deze oorzaak weinig met de Holl.

ophad, wordt verhaald dat hij van zijne afkeerigheid genezen werd

toen hij bij den Ass. res. C. V. ter tafel genoodigd, een der kinderen

een gebed hoorde doen. Onze machthebbenden
,
schreef v. Rhijn nog

') Vergel. Dr. R. Smeding „Ovier volk. vrijheid van godsd. belijd, enz.” Stem. v.

Wh. en Vr. ’88 p. 104; Prof. Mr. L. W. C. v. d. Berg, „Het Kruis tegenover de

Halve Maan”, de Gids ’90 IV p. 67, welk art. graaf van L. Stirum, die ter verg.

van het Ind. Gen. 31 Mrt. ’91 zelf eene „doorwrochte studie” over het onderwerp

leverde, „eene dagteekening in de geschied, der zending” noemde; P C. Hekmeijer
De rechtstoestand der Inl. Chr. in N. Indië, proefschrift Utr. '92. Reeds in '89 kwam
die toestand in de 2de Kamer ter sprake, en bleef daar zoo aan de lucht dat einde-

lijk (zitting van 24 Nov. ’93j de Min. v. kol. verklaarde zoover gekomen te zijn dat

weldra voorstellen te wachten waren. Door de 7de Zend. Conf. , te Amst. gehouden,

werd een adres namens 11 Vereen., welke bij de zending in onze Oost belang heb-

ben, geteekeud
,

aan den Min. v. kol. en aan de leden van de beide Kamers der

St. Gen. gezonden. Ned. Z. Tijdschr. '93 p. 382. E. A. '70 p. 103. Meded. XXXIV p. 31 1.

^) In eene brochure Het Prot. in Ned. Ind., Helder '92, klaagt de gewezen ind.

pred. T. B. Grakpré Molière aldoor over „de heeren van Niets” voor wie de

mod. pred. nog te veel schijnen te geven.
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in ’82 terecht: , moeten er voor uitkomen dat zij den Christ. godsd,

voor den waren, eenigen, goeden godsd. houden.”

Met het oog hierop konden de zendingsvrienden ingenomen zijn met

den veel besproken brief dien de Min. L. W. C. Keucheniüs 8 Mei
’88 aan de Zend. vereen, schreef, en waarin verklaard werd dat de

Reg. het ,op hoogen prijs zou stellen” zoo die Vereen, door ver-

meerdering van het getal zendel. meewerkten „tot tegengang van

den toenemenden invloed van den Islam onder de heidenen.” De
Javabode kon met die opwekking slechts vrede hebben, wanneer de

pred. van het Ev. „dienst kon doen als eene list om de volkeren van

den Archipel beter onder ons. gezag te houden of te krijgen”, ja het

Bat. Hand.hlad beweerde zelfs dat door den bekeeringsijver des Min.

onheilig vuur ontstoken was want bij de „heerschzuchtige” Zend. Gen.

hier, zou hij een ijver hebben opgewekt die niet licht te temperen

zal zijn. Waarlijk, zoo men niet beter wist zouden dergelijke dwaze

uitlatingen iemand in den waan kunnen brengen dat er, in zake zen-

ding
,

in Indië een christel. dollemanspolitiek in aantocht is ge-

weest, terwijl, zoover wij weten, die brief slechts ten gevolge heeft

gehad dat, in die dagen althans, het Christ. en zijn vertegenwoor-

digers met wat meer onderscheiding dan voorheen behandeld werden.

Met wat minder onderscheiding mochten daar echter de duizenden

wel behandeld worden die zich afgeven met het gebruik van- en den

handel in opium. Blijkens, om enkele stemmen uit den jongsten tijd

te hooren, eene lezing 23 Nov. ’93 te Londen gehouden en het onder-

zoek der „Opium Comra.” 8 Jan. ’94 te Benares aangevangen (Haarl.

Cour. ’93 no. 279 en ’94 no. 10, 11), worden er nog wel gevonden

die voor dat heulsap in de bres springen, doch allen die van oordeel

zijn dat behoefte aan bedwelming niet bestaat maar aangeleerd wordt

en wie de treurige ervaring heeft doen zien dat gebruik van opium

niet schijnt te kunnen bestaan zonder misbruik, kunnen niet anders

dan de ellende betreuren welke het papaverzaad over Java brengt. Al

die leegloopers en vagebonden, die ongelukkigen en ontevredenen die

naar de opiumpijp hunkeren en door steeds in kracht toenemenden

hartstocht er toe gedreven worden om, als zij zonder misdaad te

plegen niet meer schuiven kunnen
,

zelfs tegen roof en moord niet

op te zien, die allen hebben er ruimschoots recht toe gegeven om

een Tijdschrift onder den titel De Opium Vloek het licht te doen zien.

Dit gaat uit van den in ’89 ot)gerichten Anti Opium bond die op haar

eerste Jaarverg. in Sept. ’90 er zich over verblijden mocht dat hier

te lande 44G personen zich bereid verklaarden mee te willen werken
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tot bestrijding van bet misbruik van opium in N. Ind. en tot ver-

mindering van bet gebruik, om zoo te komen tot geleidelijke uitroeiing

van het kwaad. Of aan bet bereiken van dat doel bet thans in ge-

bruik zijnde pachtstelsel ,
met den daarmee in verband staanden

smokkelhandel, zóo in den weg staat dat het verdwijnen moet, en of

de regie, volgens welke het Gouv. zelf, naar de beslissing der 2*^®

Kamer van 29 Nov. ’93, als opium fabrikant optreedt, zal blijken een

stap in de goede of althans in een minder noodlottige richting te zijn

,

daarover spreken wij geen oordeel uit. Wat echter wèl gezegd mag

worden is dit: waar het opium verbruik op Java zóo toeneemt, dat

de pachtsom welke 15 jaar geleden voor Java nog geen 7 millioen

gld. beliep in ’88 reeds 20 millioen kon opbrengen, daar werpt dat

ten koste van duizender verderf in de schatkist komende geld eene

vlek op het wit onzer driekleur. Blijkt het dat de Reg. de grove

winst op deze koopmanschap ') nu eenmaal niet missen kan dan blijft

er weinig anders over dan dat Nederland tot groote geldelijke offers

bereid zij, tenzij het liever tegenover het opium vraagstuk in zijne

schande blijft staan door „koopmanschap tot in de 4^^® macht”, zooals

Dr. ScHAEPiiAN in Jan ’92 op eene auti-opium vergad. het uitdrukte, beeld

onzer politiek te doen zijn. Eere intusschen den vroeden mannen die het

geweten van ons volk ook op dit punt wakker maken en houden!

Hoelang het op de wacht staan voor dit en zooveel andere

belangen nog wel zal moeten duren? We weten het niet en laten

natuurlijk ook de vraag in ’t midden: of het wenschelijk zou zijn dat

de Reg. nü reeds de verlangde wijzigingen of een deel er van aan-

bracht, dan wel, of gewacht moet tot de toestanden op Java juist

andersom zijn dan thans, m. a. w. het getal Christ. grooter zal zijn

dan dat der Moham. en de invloed van het Christ. den bodem voor

een nieuwen staatsrechtelijken toestand bereid zal hebben. In plaats

echter van klaagzangen aan te heffen over het droeve feit dat onze

Christel. Staat zoo weinig getoond heeft ook eene Christel. Reg. te zijn
,

willen we met zeker Afgevaardigde ter 2*^® kamer gaarne erkennen

>) Oi’cr liet opi'icliten van opiumkitten op land van particulieren die er niet van

gediend zijn, zie M. T. II. Perelaek De Spoliatie enz. Kott. ’84. Zijn boeiende

roman Baboe Dalima moest, om aan zijn doel te beantwoorden, wel enkele stuitende

tafercelen bevatten. In Medcd. XXVIII p. 226 gaf ook Nrdb. een art. er over. Op
de begrooting voor ’92 stond voor aankoop 2,6, voor verkoop 1 8,4 millioen gld

,
tenvijl

5 ton tegen den smokkelhandel noodig zijn.

De Afd. Meppel wilde reeds in ’79 dat het Gen. bij de Reg. tegen den opium

zou opkomen. E. A. ’79 p. 196.
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hoe kruis en druk altoos het voordeel heeft ,dat het oprechtheid uit-

lokt en schijnbekeering afsnijdt*’ (Zitting v. 23 Nov. ’92), en voorts

maar dankbaar zijn dat het Ev, nu al een halve eeuw vrij onbelem-

merd op Java is gepredikt en gaandeweg de oogen steeds meer voor

de noodzakelijkheid opengaan, dat het dieper op het volksleven moge

inwerken en dit eindelijk doordringen. Trots de tot vervelens toe

herhaalde verzekering: de Javaan is niet fanatiek, en de rooskleurige

beschouwing over de tolerantie van den Islam ook nog in de laatste

jaren onder ons verspreid ’), wint, als vrucht van dieper studie, de

overtuiging veld: dat de Muzulinan ons als een vijand beschouwt.

Vooral de Santri’s (koorknapen) en Hadji’s toonen er belang bij te

hebben dat de Nederlander als een „varkenseter” aan de verachting

van den geloovige blijve prijs gegeven en de naam „Olanda Sétan”

(holl. duivel) steeds gemompeld worde achter den rug van hem, dien

hij
,
met een door eeuwen van verdrukking aangekweekt talent van

veinzen, in een telescopische houding nadert. Al onze inschikkelijk-

heid zal er nimmer toe leiden door hem als eene wettige Keg. erkend

te worden; we zijn en blijven overweldigers die zich bovendien in

zijn oog in te minder daglicht vertonnen naarmate we, zooals hij

onderstelt, ’t zij uit vrees ’t zij uit zucht tot bedrog, aan hem voor-

rechten toekennen die den eigen geloofsgenoot onthouden worden.

Gaan daarvoor de oogen bij volk en Reg. steeds meer open, er zal

natuurlijk geen propaganda voor het Christ. begeerd worden maar

men zal toch met J. G. Schot, kontr. op Java, instemmen, als hij,

met het oog op het vermeerderen van het Europ. element door kolo-

nisatie schrijft: „Alles wat het bestuur sterker kan doen worden,

dient dus zeer te worden gewaardeerd en bevorderd”. E. P. Sol zegt

in zijn Openbare geheimen p. 57, na op den invloed der zending ge-

wezen te hebben
:
„aanmoediging der zend. is dan ook alleszins ge-

wenscht”, ja prof v. d. Berg, verklaart uitdrukkelijk: de overgang

tot het Christ. „moet dus steeds als een causa favorabilis, ook door

de wet worden aangemerkt, en onverschilligheid te dien aanzien....

moet zeker als eene der onstaatkundigste handelwijzen worden be-

schouwd welke men zich denken kan.”

Te beslister zal dergelijke onverschilligheid te brandmerken zijn als

het waar is dat het goedaardig karakter ’t welk den Islam in vroeger

jaren ook op Java nog eigen was, meer en meer wijkt, om plaats

te maken voor het principieele, het beslist mohammedaansche. Op

<) We denken aan de art. van W. S. Blckt waarvan het tijdschr. v. N. Ind.

voor enkele jaren eene vertaling gaf.
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alle teekenen van meer opgewekt leven onder den Islam te wijzen

ligt op onzen weg niet maar opmerking verdient het dat de Reg.

,

niet blind kunnende blijven voor bet feit dat de witte tulband lang-

zamerhand het symbool is geworden van vijandschap tegen ons gezag

,

toch wat genezen is van haar Hadji-kweekerij en sentimenteele pel-

grimsliefde. Toch is de weg naar Mekka nog ver van vergeten en de

steeds gemakkelijker en goedkooper reisgelegenheden zijn oorzaak dat

velen er heen trekken om zich op de studie van theol. en recht toe

te leggen. Over ons volk hooren ze daar nat. weinig goeds en komen

verbitterd genoeg terug om al wat ontevreden is tot zich te trekken.

Van de broederschap van het Pan-Tslamisme wordt verzekerd dat

zij juist op Java veel aanhang vindt, terwijl de goedkoope arab. lite-

ratuur, van elders ingevoerd, daar goeden aftrek schijnt te vinden

en meer en meer de tot heden gangbare inl. denkbeelden verdringt.

De Reg. zal derhalve moeten weten wat zij wil, en wenscht zij het

Christ.
,
dan wordt het meer dan tijd eene wetgeving te doen ver-

dwijnen die, om met graaf v. L. Stirum te spreken, aan den overgang

van den bruinen broeder tot het Christ. «maatschappelijke nadeelen

verbindt”, nadeelen die volgens de Louter «de uitbreiding van het

Christ. belangrijk belemmeren”, ja die, naar het oordeel van prof.

V. D. Berg van dien aard zijn: «dat men zich nog verwonderen moet

Inl. aan te treffen die Christen willen worden.”

En als die struikelblokken nu voor en na eens zijn opgeruimd

wat dan ? Dan laat zich verwachten dat ook de Jav. hoe langer hoe

meer gaat inzien dat het voor hem bij het oude niet blijven kan, dat

hij door vast te houden aan zü’n zoogen. Mohammedanisme zoowel

stoffelijk als geestelijk ten achter, ja ten onder raakt. De overtuiging

dat het op den duur tegen de Christel, europ. beschaving toch niet

vol te houden is, zal ook bij hem, gelijk reeds bij zoo menig heidensch

volk, eene meer of minder smartelijke crisis te voorschün roepen. Hij

zal gevoelen dat prijs gegeven moet worden wat als nationaal en

godsd. door het voorgeslacht was overgeleverd en er eene nieuwe

cultuurperiode in aantocht is die welke schokken op maatsch. en

zedelijk gebied in den aanvang zullen moeten doorstaan worden

,

toch eene belofte in zich draagt voor het tegenwoordige en toeko-

mende leven. Dat het op Java zoover komen kan, daarvoor getuigt

de vatbaarheid voor- en de ingenomenheid met het Christ. welke

men er gedurende een halve eeuw getoond heeft, alsmede de nume-

rieke sterkte waarop het reeds wijzen kan. Of het echter zoover komen

zal, dit hangt natuurlijk af van de kracht waarmede het Christ.-europ.
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zicli daar opdringt, beter nog, oplegt. Uit dit oogpunt bezien acbten

wij bet dan ook te betreuren, dat, waar er jaarlijks zoo vele duizenden

uit ons land heengaan om elders een beter levenslot te zoeken en er

onder deze tal van flinke en godsd. anibachts- en werklui gevonden

worden, die volkverplantingen niet naar onze Oost, meer bepaald

naar Java geleid kunnen worden. De kontr. Schot deed in de aange-

haalde brochure een beroep, zoowel op de Reg. als op particulieren

wier fortuin aan betrekkingen met de Oost te danken is. Als kapi-

talisten, die een deel bezitten van de 844 millioen welke wijuitindië

zouden gehaald hebben, ook iets wilden doen voor de uitbreiding

van het Godsrijk door de verhuizing van Christ. huisgezinnen naar

Java te bevorderen, zeker, dan zou, indien zoo iets althans uit-

voerbaar is ’)i de winst misschien niet in zóo of zóóveel pet. zijn

te drukken, maar dit neemt niet weg dat de kosten toch terugbe-

taald zouden worden. Een aantal menschen den strijd om ’t bestaan

gemakkelijker, de toestand in ’t moederland gezonder, de productie

van allerlei grondstof ruimer gemaakt, en wat meer zegt dan dit

alles, koloniën gevestigd die door maatsch. bloei bunne omgeving tot

jaloerschheid konden verwekken, zouden er het gevolg van zijn. Deze

zouden het in een heidenland zoo nuttig denkbeeld: de europ. be-

schaving staat hooger, versterken, ja middenpunten worden vanwaar

christ. leven uitstralen en christel. werk in ruimen kring zou verricht

worden. Kwamen er zoo op Java, behalve de gem. der inl.
,
nieuwe

gem. van Europeanen tot stand, deze konden een gun.stigen invloed

uitoefenen op de ongeveer 50.000 Europ. welke op Java en Madura

gevonden worden*), maar ook als zendingshaarden konden ze licht,

Over eene in Jan. ’94 tc den Haag daarover gehouden rede, zie Ilaarl. Cour.

’94 no. 22.

2) Eene dienstbode die in 16 Nederl. huisgezinnen dienstbaar geweest was, had

men nooit een Bijbel laten zien en van godsd. had zij geen spoor aangetroffen. (De

Vereen. X. Aatih. p. 8). In zijn Van Oost naar M est (Dordr. '83 p. 29) verhaalt E.

V. D. Gueyk hoe vreemd zijn kneeht het vond dat hij hem eens naar de agama

(godsd.) vroeg, „want hij weet wel dat een Ind. heer zelden of nooit zich bemoeit

met zaken van dien aard, vooral wat zijn overtuiging betreft.” R. A. van Sandick,

er op wijzend dat men in Indië gaandeweg alle belangstelling in het Holl. verliest,

verzekert: „.Ja men gaat zoover van er in ’t geheel niet naar te vragen welken gods-

dienst iemand in Holland heloden heeft en ge kunt er jaren met iemand omgaan

zonder te weten of hij Roomseh of I’rot. is”. {Overdrulcjes uit het Dev. blad AToerfer

van ’86, p. 19). Het Bat. Hand bl. van 1 Xov. '86 berichtte dat de devotie voor het

heilige graf van Locar-Batang en de gewoonte om bij vervulling van een wensch

daar een stuk lijnwaad of een paar geiten te offeren, ook onder de europ. dames

hand over hand toenam. In zulk eene omgeving op den duur zich een Christen tc
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warmte en dus leven in hunne omgeving verspreiden en de komst

van de crisis verhaasten. Maar bovenal zal het noodig zijn dat de

belangstelling in het lot van den Jav. steeds toeneme, wij meer voor

hem gaan doen. Eeuwen lang stond hij onder onze voogdij en eerst

sedert een halve eeuw hebben wij ons aan zijn geestel. toestand laten

gelegen liggen, en wat we nog voor hem deden geschiedde meer

bekrompen dan koninklijk. Over die schrielheid ons te schamen staat

ons als Nederlanders zeker niet kwaad; ons eigenbelang te begrijpen

en met wat meer ijver op de kerstening van Java ons toe te leggen

zou als wijze lieden ons betamen, maar als Christ. medelijden te

hebben met den bruinen broeder daar ginds, mocht dat gevoel maar

wat meer over ons vaardig worden!

Niemand meene dat het misplaatst zal zijn! ’t Is waar, doordien

de Jav. onder nederl. bescherming staat hebben wij hem als ’t ware

verdedigd tegen zijn eigen vadsigheid en er voor gezorgd dat zijn

eigen Hoofden hem niet gansch en al rampzalig maken. Maar trots

deze voogdijschap waardoor de dessa’s iets van het idylische vertoonen

’t welk zoo gemakkelijk bedriegt, weten zij die nog anders dan ambts-

halve met het jav. leven konden kennis maken, maar al te goed dat

daar veel aan het geluk ontbreekt. , Hunne zieken” zoo verklaart b.v.

P. Heering in zijne ten jare ’8G verschenen Ind. Schetsen (p. 63, 75,

249) „worden slecht verpleegd, en lichamelijk lijden dat eenigszins

lang duurt put spoedig het mededoogen der omstanders uit. Grove

onwetendheid reikt aan ergerlyke zorgeloosheid de hand om kranken en

Ijjdenden aan een treurig lot ten prooi te laten.” Voorts wijst hij op

iets wat in vele landen een maatstaf voor de beschaving is: de toestand

van de vrouw. Als de beurs het maar toelaat moet zij de gunst van

haar man met eene andere deelen
,
maar ook als zij alleen blijft is

haar lot ver van benijdenswaard. Van den morgen tot den avond

mag zij zwoegen, vaak met de voeten in ’t water en den gekromden

toonen gaat niet gemakkelijk, en ’t is te begrijpen dat reeds voor ongeveer een halve

eeuw de zendel. Sciimidt het voor vast hield; „dat ieder Christen die in Indië niet

missionnair wil zijn, teruggaat in zijn Christendom.” De „Vereen, tot verspreid, v.

Stichtel. blaadjes” op welker Jaarverg. van ’91 aangedrongen werd N. Indië niet te

vergeten, heeft ook daar dus nog een ruim veld, althans indien waar mocht zijn

wat men geliefde te onderstellen: dat totdusver de „vrijzinnige denkbeelden” daar

steeds ingang vonden „terwijl dit met de meer orthod. richting niet het geval was.”

(Ilaarl. Cour. 8 Apr. ’91).

9 Geen wonder dat in de Brieoen enz. v. Eckart in cap. 24 als bewijs van de

welvaart der Jav. wordt aangevoerd: dat weinig vrouwen „oude vrijsters” worden,

zooals bij ons.



rug aan de zon blootgesteld om haar heer en meester een zoo ge-

makkelijk mogelük leven te verschatFen, terwyl deze haar dan nog

wegzendt als ’t hem, om wat oorzaak ook, maar in ’t hoofd komt.

Waar zóo het huislyk leven is, kan, meent hij, de opvoeding der

kind. niet veel beteekenen, en terwijl deze vaak ten aanschouwe van

toekijkende mannen mishandeld worden, behoort wreedheid bij de

behandeling van menschen en dieren niet tot de zeldzaamheden. Ge-

dachtig aan de spreekwijs ,Sri goenoeng” (schoon als de berg) welke

de Jav. gebruikt om aan te duiden dat iets op een bloeienden lusthof

kan gelijken, maar van nabij beschouwd een ordelooze massa van

steilten, kloven en wouden blijkt, kwam Heering aangaande het leven

der inl. tot de overtuiging; dat achter het vreedzame uiterlijk de

afgronden gapen van het ongelouterde natuurleven.

Als de Javaan nu voor hetgeen die diepten opwerpen maar een

tegenwicht kon vinden in den godsd. die van Boven is, dan ware h ij

maar tot op zekere hoogte te beklagen, maar dit is helaas! niet het

geval. Ook de godsd. leidt er, volgens denzelfden auteur, „een bede-

laars bestaan”, en Hoezoo, na beschreven te hebben wat de Javaan

„voor, in en na de vastenmaand” alzoo te verrichten heeft
,
verklaart:

„met de grootste meewarigheid denk ik altijd aan dezulken, die, ge-

gekweld en gepijnigd door zooveel vormendienst, zuchtend en zwoe-

gend daarheen gaan zonder ooit den waren vrede te vinden voor hun

gemoed.” Vrede is, ook volgens Poensen, voor den inl. niet te vinden.

„Hij gevoelt zich nooit gerust want overal en altijd wordt h ij
beloerd

door onbarmhartige geesten.... Op den weg, in het water, op den

akker, in huis, in het bosch, hetzij hy te voet gaat of ie paard,

werkt of rust, waakt of slaapt, overal en ten allen tyde zijn er geesten

tegen welke hy
,
— uit onwetendheid misschien

,
het doet er niet

toe — iets kan misdoen, waarvoor hem onvermijdelijk de toorn dier

geesten zal treffen. Ook zyn vijand, zijn tegenpartij der, een persoon

die zich op hem wreken wil, kan tegen betaling van eenig geld, b’y'

een vriend van den een of anderen geest terecht, om hem op de

meest geheimzinnige wijze een ongeluk te bezorgen en in ellende te

storten.”

Welnu, van de ellende waarin de Javaan niet behoeft gestort te

worden maar werkelijk verkeert moet hy verlost worden, door ons

toedoen, door ons Christendom. „Van ons”, zoo verklaarde reeds in

’48 V. Hoeveel, „moeten de Jav. datgene ontvangen waaraan zij be-

hoeften hebben, waarvoor zy bestemd zyn, en dat zy eenmaal zeker

,

zoo niet door ons dan langs een anderen weg zullen verkrijgen.”



Xog hebben zij bet niet verkregen, maar was toen de arbeid daartoe

nog zoo goed als niet aangevangen, thans arbeiden 7 onzer Zend.

Vereen, op .Java. Uit bet oogpunt van dienstjaren staat het Gen. daar

bovenaan, doch wat het getal stations betreft wordt bet doordeXed.

Zend. Vereen., welke al baar kracht aan Java besteedt, overtroffen.

De wenscb dat bet Gen. ook zoo bandelen zou, zijne vaste inkomsten

voor Java zou besteden en andere posten laten afhangen van toe-

vallige baten, werd door Kbeemee, die ter Jaarverg. van ’88 niet

minder dan 23 redenen opgaf waarom zending op Java bet meest

noodig was, uitgesproken. Zeker, daar is veel voor te zeggen want

bij dat eiland hebben wij groot, ja bet grootste belang, de strijd

met den Islam is daar het scherpst en de mogelijkheid dat zendel.

van andere volken zich zullen willen indringen is daar bet waar-

schijnlijkst, maar bjj dat al, zulk een ,Oost-Java alleen' zou onbillijk

zjjn tegenover andere reeds in bewerking genomen velden. Het Geni

late zich dus in de buitenbezittingen niet onbetuigd maar Java be-

scbouwe bet als een uitverkoren veld waar bet in den wedloop met

de Zustervereen. niet wil achterblijven totdat — het doel is bereikt.

En dat doel is? Wat anders dan bet ook daar zóóver te brengen

dat de zendel. kan heengaan en de predikant in zijn plaats treedt.

De tijd waarin dit mogelijk zal zijn ligt naar veler oordeel nog in

de windselen eener vrij ver verwijderde toekomst. Immers, gezwegen

nog van de maatsch. toestanden en wetteljjke verordeningen waardoor

de bloei der gem. belemmerd wordt, en waarin, gelijk we aantoonden

,

alleen door de Reg. verbetering kan worden aangebracht, laat de

toestand der Cbrist. op zich zelf, nog veel te wenscben over. Hun
getal is nog te gering, ze wonen nog te verspreid, ze zijn nog niet

voldoende opgewassen in kennis en geloof, nog niet genoeg door-

drongen van cbrist. beginselen en nog niet by machte uit zulk een

cbrist. bewustzijn te bandelen dat er waarborg bestaat voor een zelf-

standig wèlgeordend leven, gelijk dit in eene prot. gem. geëiscbt

mag worden.

Er zal dus aan den opbouw der gem. zoo uit- als inwendig nog

veel arbeid te koste moeten gelegd worden door zendel. en school-

meesters. Groot is bet getal dezer laatsten niet, maar bet is gelukkig

voor vermeerdering vatbaar, iets waartoe bet, nu de Reg. in ’90

(St.bl. no. 244) besloot ook aan particuliere-, dus ook aan de zendings-

scholen subsidie toe te kennen ’) ,
naar wij hopen

,
spoedig komen zal.

‘) De 1800 moh. lauggars, die op Java behalve de 200 gouv. scholen gevonden

worden, znllen das ook van de subsidie genieten. Hierover liet het ,,^ag. Weekbl.’^
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Wanneer al deze mannen maar , levende” mannen mogen zijn die

den Christus naar de Schriften uit overtuiging prediken en er zich

op toeleggen uit hunne woning het licht der christ. menschlievend-

heid helder te doen uitstralen, wie weet of de ± 7000 inl. Christ.

die er nu op O. Java zijn, langs allerlei geopende en geëffende wegen

niet zóo zullen vermenigvuldigd worden
,
dat spoediger dan nu misschien

verwacht wordt, het Christ. daar tot heerschappij zal gekomen zijn.

De zending heeft dan haar taak volbracht en kan — heengaan.

Of zij dit laatste niet zal doen zonder, evenals in de Mol. en inde

Mineli.
,
de gem. aan de Prot. Kerk van N. O. Indië te hebben over-

gedragen, daarover behoeven we ons nu nog het hoofd niet te breken.

Te hopen is het evenwel dat dan die Kerk beter georganiseerd zal

zijn dan thans '). Zooals de zaken nu staan mag men het Gouv. dank-

baar zijn dat het volgens Kon. Besl. van 22 Dec. ’G7 (ludië, 27 Juni

’70) ook hulppred. voor de inl. gem. bezoldigt, maar beter zou ’tnog

wezen indien aan de inl. Christ. gelegenheid geschonken werd tot zulk

eene mate van welvaart te kunnen geraken dat zy hun eigen eer- en

leerdieust konden bekostigen.

Hoe menigmaal is reeds gewezen op de wenschelijkheid om den

Javaan naast den rijstbouw, die zijn hoofd- maar tevens zijne minst

winstgevende cultuur is, gelegenheid te geven ook andere meer loonen-

de producten te verbouwen, en de koffie ligt daartoe het meest voor

de hand. We kunnen de vraag: of de gedwongen koffiecultuur indertijd

van 21 Jan. ’91 ztch nog al kras uit als zijnde in strijd met de roeping ccncr Christel.

Rcg. De heer E. Nijlaxd, hij neemt op Java 19896 godsd.scholen aan, toonde in

hetzelfde blad aan dat de Rcg. op haar standpunt niet anders handelen kon, en in

het nummer van 1 1 Mrt. gaf de red. het pleit gewonnen.
Ij In eene Ontwerp-ordening voor de Prot. Oost-Ind. kerk door een ongenoemde in

’91 te Bat. (Lorck en Co.'l uitgegeven, wordt (Art. 5Gj voorgcstcld; dat iedere gem.

een „Kerkelijke kas” zal hebben, te vullen door contrib., opbrengst van een hoofdel.

omslag enz. Op subsidie van de Reg. wordt voorshands nog gerekend, want al moet

(p. 44) de Kerk zich geheel losmaken van den Staat, deze mag haar niet aan den

dijk zetten. Immers „de Staat behoeft brave burgers die God vreezen en den koning

ecren en hij bctalc de kerk die dit kweekt.... tot de burgers zelf het kunnen.” Of de

I’rot. kerk in N. Ind. zelve een project van reorganisatie heeft ingediend, zooals Gr.

Molière op p. 27 vm zijne op biz. 615 vermelde brochure verzekert, weten wc niet,

maar vel dat de Ind. Rcg. met het Bestuur dier Kerk in overleg trad om voortaan

niet de leden maar slechts den voorzitter van dat Best. te benoemen terwijl bij ’t

aanstellen van pred. ook rekening zou gehouden worden met de wenschen der vac.

gemeenten. Uit hetgeen ter zitting van de 2de Kamer van 23 Nov. ’92 een Afgev.

in ’t midden bracht, kan men zien dat de wijziging niet veel betcekent, en de Rcg.

bovendien meent daardoor, zeker maar voorloopig, van eene reorganisatie af te

kunnen. Zie Kerk. Cour. "93 no. 43. Ncd. Z. Tijdschr. V' p. 375.
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al dan niet wettelijk is ingevoerd hier laten rusten, maar als de vorige

G-G. erkende dat „in vele streken de koffieboom in de oogen van de

bevolking liet symbool daarstelt van dwang en onderdrukking”, dan

is het niet te verwonderen dat zij die den Jav. gaarne tot meer wel-

vaart zagen komen, met belangstelling nagaan welke wijzigingen men
op dat punt bezig is te maken. Hoe de oplossing van het koffievraag-

stuk ook gevonden worde, ’t zij in de richting van hen die instand-

houding en verbetering van de Gouv.-cultuur
,

’t zij in die van hen

die loslating van dat stelsel wenschen, zoo de Jav. maar tot grooter

welstand kan komen is het aanvankelijk al wel, en dan is het te

hopen dat het Ev. hem al meer tot orde, vlijt en werkzaamheid op-

wekke, opdat hij eenmaal ook in zijne geestel. behoeften kan en wil

voorzien. Immers ook het geestelijk brood gedijt in den regel het

best als het in het zweet des aansehijns genoten wordt en allen die

den Oosterling daartoe in staat stellen en opwekken verrichten een

goed werk waarop Godes zegen in klimmende mate riasten moge!

Wat het Ned. Z. Gen. daartoe op Oost-Java verrichtte was, al

kostte zijn arbeid in ’92 ook ruim ƒ 31000, slechts een reiken naar

het doel zonder een zweem nog van benaderen
,
maar die arbeid worde

door neerlandsch Christenheid zóo gesteund dat ook het Gen. steeds

meer nadruk leggen kan op het fiere woord van Java’s eersten zen-

deling: „Het uitgesproken voorwaarts wordt niet ingetrokken tot op

den dag der geheele overwinning” ’)!

E. A. ’88 p. 123; ’89 p. 52; ’93 p. 157. Mndber. '84 p. 99; '86 p. 90. Meded.

XXXI p. 19; XXXIII p. 347; XXXIV p. 398; XXXV p. 129, 130; XXXVI p. 46 ,

54. V. IIoËvELL, Togten enz. II p. 133; J. G. Schot, Kolonisatie Amst. ’91 p. 32;

Ind. Gen., Vergad. v. 31 Mrt. ’91 p. 111— 131; Tijdschr. v. Ind. '51 I p. 420. De
3de Zend. Conf. p. 27, 110, 141. De Gids ’90 p. 77, 87, 101. N. Rott. Cour., 6

Aug. ’88. Haarl. Cour., 17 Eebr. ’90. De Locomotief (Sem.), ''92 no. 155.

KRüiJP, Geschied. Ned. Z. Gen. 40



YIEKDE AFBEELING.

DE ZENDING OP SUMATRA.

HOOFDSTUK xxm.

Boeloeh Hawar.

Op Sumatra, het grootste der Groote Soenda eil.
,
15 maal grooter

dan ons land, hebben onze vaderen door Molexaar en de Houtman

vertegenwoordigd
,

reeds in 1595 een bezoek gebracht. Na herhaalde

oorlogen kwam de Compagnie in het bezit van uitgebreide bezittingen

op de Westkust die, na in 1783 door de Eng. genomen te zijn, ein-

delijk in ’19 weer voorgoed onder ons bestuur kwamen. Wat er

sedert dien tijd verricht werd om dat gebied, door de zoogen. Padries

zoo lang in onrust gehouden en waar de in April ’73 begonnen

oorlog met Atjeh, gezwegen nog van de menschenlevens
,

ons reeds

300 millioen zou gekost hebben, onder geregeld bestuur te brengen,

staat ons niet te verhalen maar wel merken wij op dat er sedert een

kwart eeuw met klimmenden nadruk op gewezen wordt dat deze be-

zitting voor ons een onuitputtelijke bron van welvaart kan worden. Ts

Java maar stiefmoederlijk met mineralen rijkdom bedeeld, op Sumatra’s

Westkust schijnen door den mijubouw nog millioenen aan den bodem

ontwoekerd te kunnen worden en, gelijk bekend is, gaven de steen-

kolenlagen in ’69 <aan de oevers der Ombiliu-rivier ontdekt, den stoot

tot het leggen eener lijn die de Padangsche bovenlanden met de in

Oct. ’92 in de Koninginnenbaai geopende Eminahaven verbindt, en

waarlangs 5 Juni ’93 de eerste trein zich voortbewoog.

Of het Gouv. dit , zwarte goud” te goedkoop vervoert en het dus

gewenscht is het maar voor een bepaalden prijs verkrijgbaar te stellen,
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zooals ter 2'*® Kamer 29 Nov. ’93 werd goedgekeurd, kunnen wij niet

beoordeelen en evenmin of de phantasie ook te groot aandeel heeft

in den daar voorgespiegelden rijkdom
,
maar dit belet niet dat veler

blikken zich van het reeds ,oudbakken” genoemd Java afkeeren om
Sumatra te verheffen tot de „parel van Insulinde” ja te verzekeren:

dat het bestemd is „het schoonste kleinood te worden aan den be-

kenden smaragden gordel” ')•

Wat nu de 4—7 millioen bewoners van dien bodem, de Battaks,

aangaat^), ofschoon zij heidenen waren van lagen rang wier godsd.

door animistische voorstellingen beheerscht werd en ook Moham.

onder hen veroveringen had gemaakt, er werden van onzentwege niet

slechts geen pogingen aangewend om hen met het Ev. bekend te maken

maar de onverschilligheid onzer Reg. ging, volgens sommigen, zóóver

dat zij zelfs den Islam zou gesteund hebben om daar zoogoedals tot

alleenheerschappij te komen.

De amerik. baptisten zendel. Burton was de eerste die zich aan de

Sumatranen liet gelegen liggen. Hij vestigde zich in ’20 te Siboga en

vond hij onder de Battaks ook niet dat met minachting op zich zelven

en hun voorleden neerzien, ’t welk de heer Büijs, een later bezoeker

,

bij hen meent opgemerkt te hebben, zij waren niet ongenegen tot

luisteren. Dat er van eene zending door het Gen. waarvoor in ’26

zelfs Gützlaff uitgezonden werd, niets gekomen is verhaalden we

reeds. De moord in ’34 op een paar amerik. zendel. gepleegd schrikte

gelukkig H. Neubronner v. n. Tüuk niet af om op last van het Ned.

Bijbelgen. zich in ’51 te Baros te vestigen, terwijl in ’56 vanAsselt,

Betz en Damjierboer zich vanhieruit daarheen lieten zenden door

een Amst. Vrouwenvereen. Gelijk bekend is heeft de Rijnsche zen-

ding, daar een harer bloeiendste arbeidsvelden.

Waarom ons Gen., ’t welk toch op .Java zulk een uitgebreid veld

heeft, de Battaks niet aan Barmen’s genootschap heeft overgelaten?

Het antwoord is even eenvoudig als verblijdend. De zend. Kreemer

kwam tijdens zijn bezoek hier te lande
,

in aanraking met den

heer J. Tii. Cremer te Haarlem, die o. a. 16 Nov. ’88 in de 2'^®

') Zoo V. D, Giieijn in Van Oost naar West, Dordrecht ’83 p. 102 er. R. A. v.

SAsdiCR in 7.ijn Ocerdrulrjcs uit de Koerier, p. 25. Mej. F. .T. Dildriks wijdde tot

verbazing van „De Ned. Spectator” (’93 p. 412) in haar Beelden uit N.-lndië aan

Java 100 doch aan Sumatra 125 pag. Men was zoo iets „niet gewoon.”

2) In de kolenmijnen in die buurt bij het meer Sing Karah arbeiden een goede

1500 jav. dwangarbeiders, terwijl daar ook een mal. bevolking van een 1000 zielen

gevonden wordt. Een roepstem „Uit den sehoot der aarde” bracht de Heidenbode

van Jan. ’94.

40*
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Kamer er op gewezen had van hoeveel belang het voor ons zou

zijn indien de Battaks die op het hooge plateau woonden dat den

overgang tot Atjeh vormde, voor het Mohammedanisme behoed en,

door kerstening, tot onze bondgenooten gemaakt werden. De volks-

vertegenwoordiger die in de Kamer slechts gepleit had om daar goede

wegen en een paar kontroleurs te krijgen, sprak den zendel. over

een paar Ev. boden, welker plaatsing ten noorden en ten oosten

van het Toba-meer zóó wenschelijk voorkwam aan belanghebbenden

bij de verschillende tabaksmaatschappijen in Deli, dat zij zich daar-

voor geldelijke opofferingen wilden getroosten. Toen het Be.stuur dit

vernam vroeg het in Mrt. ’88 den afgevaardigde Cremer om inlich-

tingen en dewijl deze bezwaar maakte tegen een uitstel van 2 of 3

jaar, als wanneer kweekel. gereed zouden komen, vroeg men H.

C. Kruijt per draad of hij genegen zou zijn zich als zendel. onder

de Battaks te vestigen. Deze bleek bereid tijdelijk daarheen te gaan,

en nadat het Rijnsche Gen. in eene samenkomst met Dr. Schreiber

er over gerustgesteld was dat men geen inmenging met zyne zen-

ding beoogde, besloot men de onderhandelingen met de Deli-maatsch.

voort te zetten, want Bestuurders beschouwden hun verlangen terecht

als een teeken van leven en meenden dat niet slechts de eer van het

Gen. maar vooral de zaak van het Godsrijk terugtrekken verbood.

Den 8®*^®" Nov. ’89 werd met de door den heer Cremer tot stand

gebrachte „Comm. voor de zending benoorden het Toba-meer” eene

overeenkomst gesloten, waarby het Gen. zich verbond aanvankelijk

eén zendel. af te vaardigen die de op het bedoelde terrein wonende

Karau-Battaks bestudeeren, met hen omgang zoeken en zich zoo

mogelijk onder hen vestigen zou. De maatsch. zouden gedurende drie

jaar zooveelmaal 10 mille beschikbaar stellen, en een halfjaar vóór het

verstrijken van den termijn zou nagegaan worden of voortzetting en

een definitief contract wenschelijk zou zija. Natuurlijk zouden dan

meer zendel. beschikbaar moeten gesteld worden, doch het Bestuur

meende dat het getal kweekel. groot genoeg was om daar niet tegen

op te zien.

Aan Kruijt werd nu bericht dat hij
,

een paar mnden te M.

Warno vertoefd hebbende, zich naar zijne nieuwe bestemming had

te begeven. Na zijne goederen, welke hij verzuimd had te assureeren

,

door ’t vergaan van een stoomschip verloren te hebben, begaf hy

zich van een zijner moerids. Nik. Pontak, verzeld op reis en kwam 18

April ’90 te Medan waar hij zich voorloopig vestigde. Over het ge-

heel was hij tevreden over de hulp hem door Reg. personen en de
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administrateurs van de maatscli. geschonken en was de belangstelling

van enkelen dier heeren in het begin ook ,minder dan nul”, allengs

nam zij toch toe.

Den 12*^®“ Mei had hij al 3 reizen gedaan en dacht zich te vestigen

te Boeloeh Hawar, een kampong met 200 inwoners 6 uur van Medan

gelegen
,

vanwaaruit hij in evenzooveel uren de hoogvlakte kon

bereiken. Dewijl het plaatsje, als aan den druk gebruikten bergpas

Tjingkem gelegen, door zijn station voor paarden en hunne geleiders

veelvuldig gelegenheid gaf alvast met bewoners der hoogvlakte in

aanraking te komen was de keus eene zeer goede. Den 2'^®'^ Juli ’90

vestigde hij zich daar in eene woning die veel te wenschen overliet,

en hij zocht door het behandelen van zieken, het ontvangen en bren-

gen van bezoeken en het neerhurken bij groepjes lieden op den open-

baren weg zich bemind te maken alsmede wat kennis op te doen

van land, taal*) en godsd. Hoewel men met inlichtingen omtrent dezen

laatsten niet bijzonder vrijgevig bleek, toch was de stemming der

lieden vriendschappelijk. Men begreep, dewijl rijk zijn daar het meest

begeerlijke is omdat men zich dan ook de weelde van veel vrouwen

verschaften kon, volstrekt niet wat een man die geen serpi’s (dollars)

scheen na te jagen, met eenvoudigen kost tevreden was, slechts water

dronk en niet rookte, onder hen kwam doen, en daar zij van het

,Serani” (Christen) worden zoo goed als geen besef hadden, deden

de zonderlingste geruchten, o.a. dat hij een gifmenger zou zijn, de

rondte. Gelukkig zag het Gouv. het anders in zoodat Kkuijt 9 Juli

’90 vergunning kreeg tot , uitoefening van zijn werk”, doch naar de

hoogvlakte, welker bewoners onafhankelijk zijn maar om des voordeels

wil toch gaarne met het Gouv. op goeden voet staan, mocht hij zich

nog niet op reis begeven. Na enkele mnden reeds kreeg hij verlof en

van 23 Nov.—2 Dec. ’90 maakte hij
,
door 4 gidsen benevens een paar

koelies begeleid en van de noodige pilaar- dollars (ƒ2.00), geschenken

en verdere benoodigdheden voorzien
,

eene reis waarvan men de

zaakrijke beschrijving vindt in Meded. XXXV *). Ten einde voor zijn

arbeid geschikte helpers te krijgen werd in de Tjahaja-Syang een

,roepstem” geplaatst, waarvan gevolg was dat, toen Kedijt in het

*) Dat meded. omtrent deze met belangstelling worden tegengezien kan men op-

maken uit de bijdrage van v. d. Tcuk. in Meded. XXXVI p. 178, terwijl v. 'Wijn-

gaarden in dl. XXXVII p. 397 onze kennis van het volk vermeerderde.

De Bijdragen tot de land- en volkenk. van N. Ind. dl. 41 p. 609, bevatten een

beschrijving van een in Mrt. ’91 aan de hoogvlakte gebracht bezoek.
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voorjaar van ’91 in de Mineh. kwam, hij de keus had tusschen 12

paar gehuwden en verscheidene andere personen. Hij koos er vier

onderwijzer-voorgangers met hunne vrouwen uit, die 15 Mrt. ’91 door

Rooker te Tondano werden ingezegend voor den arbeid onder de

Battaks. Na te M. Warno zijne vrouw te hebben afgehaald kwam hij

te Boeloeh Hawar en toen in Aug. ’91 de nieuw gebouwde woning

betrokken was, werden al plannen gemaakt voor het inrichten eener

school, die weldra door eene tweede op het hoogvlak, waar de Hoofden

zeer met den zendel. ingenomen bleken, stond gevolgd te worden.

Met voorbereiding tot dit alles ging de tijd wèlgebruikt voorbij, en

gelukte het ook niet kind. in huis op te nemen en gaven de anti-

opium geneesmiddelen ook weinig uitkomst — toch vermoedde men
niet dat Kruut zijn post stond te verlaten. Hij meende nl. eene roe-

ping ontvangen te hebben welke leiden moest tot de ernstige studiën

welke hem bevoegdheid zouden geven het Ev. niet langer, zooals hy

zich uitdrukte, aan te kondigen maar te verkondigen. Dacht hij er

eerst nog over de 10 jaar, voor welke hij zich verbonden had, uit te

dienen, in Apr. '92 vernam men „dat hij zich nooit als zendel. te

huis heeft gevoeld en zal gevoelen", en dus primo Aug. ontslag nam

,

belovende aan het Gen. te zullen vergoeden wat het te eischen had.

Dat men hier met zulk een besluit ver van ingenomen was, laat

zich denken, doch de Deli-maatsch. waren gelukkig bereid het weldra

afloopend contract te vernieuwen, en slaagde men er bij de Utr.

zendingsver. ook niet in een harer als hulppred. geëx. kweekel. over

te nemen, men voorzag in de vacature door aan J. Wijngaarden van

Savoe op te dragen het werk daar voort te zetten.

Deze verliet in Nov. ’92 Savoe, waar zijn heengaan zeer betreurd

werd, en na te M. Warno weder in ’t huwelijk getreden te zijn, kwam

hij 3 Dec. d. a. v. op Sumatra's Oostkust vanwaar hij, na door ver-

schillende autoriteiten welwillend ontvangen te zijn, einde der maand

naar Boeloeh Hawar vertrok. De studie der taal viel hem nog al mee,

hij hoopte haar binnen niet al te langen tijd te kunnen spreken.

Hoewel do mineh. goeroes voor de hoogvlakte bestemd waren, kon

de zendel. hen daar niet plaatsen dewijl er alras oorlog kwam tus-

schen twee partijen en aangezien zij nu al een paar jaar te Boeloeh

Hawar vertoefd hadden vond hij ’t wenschelijk hen alvast in de

doesoen (benedenlanden) een eigen werkkring aan te wijzen. Nog in

de eerste helft van ’93 vestigden zij zich te Salaboelan een half uur,

te Tandjongberingin 2 uur, te Sibolaugit 4 uur van zijn standplaats

gelegen
,
terwijl de 4^^® naar Pernangenen

,
op den weg naar de hoog-
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vlakte, gezonden werd, op welke plaatsen huizen
,
die der Deli-maatsch.

op 240 dollars zouden komen, moesten gebouwd worden. Dat deze

8 mannen en vrouwen die voor hun werk zeer geschikt bleken
,
daar,

ofschoon aanvankelijk vrijwel ontvangen, met veel en velerlei te

worstelen zullen hebben vóór hunne schooltjes behoorlijk bezocht

zullen worden en dit bij uitstek leugenachtig volk eenige rekening

houden zal met hetgeen hun over Toehan Deïbata (God) verhaald

wordt, mag veilig worden opgemaakt uit hetgeen werd meegedeeld

uit de lezenswaardige aanteek. zoowel van Wenas die in Juni ’93 de

onderwijzerswoning te Salaboelan betrok, als van zijn voorganger die

er sedert 18 Mrt. vertoefd had. Over uitbreiding van hulppersoneel

zal eerst beslist worden als de Deli-maatsch., zooals te verwachten

is, het contract zullen vernieuwd hebben. Wat onzen zendel. zelf

betreft, hij trachtte zooveel mogelijk met de lieden in aanraking te

komen waartoe het vaccineren en het uitreiken van geneesmiddelen,

in Juni aan circa 73 personen, hem ruimschoots gelegenheid gaf.

Zijne eerstelingen, bestaande uit ouders met een kind benevens 3 jonge-

lieden, mocht hij 20 Aug. ’93 doopen, en durfde hij van allen getuigen

dat „een kiem van geloof in God en in den Heere J. Chr.” bij hen

leefde, van een tweetal had hij verwachting dat zij voor onderwijzers

onder hun volk geschikt zouden zijn. Ook hier is het te betreuren

dat de europ. omgeving zoo weinig belang stelt in de Evangelisatie

en sommigen haar slechts uit politiek oogpunt met eenige welwillend-

heid beschouwen. De kontroleur die juist de gast van Wijngaarden

was toen, behalve de onderwijzers nog velen naar Boeloeh Hawar

kwamen om van de eerste doopplechtigheid getuige te zijn, vond

zelfs goed daags te voren te vertrekken, waaruit de Battakkers, die

zeer goed weten dat allerlei staatsambten, door hunne tegenwoordig-

heid aan moham. godsdienstplechtigheden luister plegen bij te zetten

,

natuurlijk opmaakten dat hier iets als contrabande aangeduid werd.

, Hoeveel meer”, zoo lezen wij naar aanleiding van dit feit in het

laatste Mndber. van ’93, „zoude het Christ. in onze O. Indiën veld

winnen indien — bij alle neutraliteit die de Staat behoort in acht te

nemen, — de europ. ambten, hunne persoonlijke sympathie durfden

toonen en zich hunne Christel, belijdenis niet schaamden.” Zeer waar,

want neutraal wordt hier niet bedoeld in den zin van „onverschillig”,

doch de vraag zij geoorloofd: moet men om iets te kunnen „toonen”

eerst niet iets hebben, liever nog, iets zijn?

Het laatste ons ter kennis gekomen artikel van Wijngaarden was

gedateerd 4 Aug ’93 en waar hij dit besluit met den wensch dat „het
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licbt der genade Gods in Christus” zijne stralen in steeds wijder

kring moge heenzenden , opdat de duisteruis wegtrekke en het moge
blijken dat Christus ook voor dit volk wil zijn ,een licht tot ver-

lichting der heidenen”
,
daar houde hij zich verzekerd dat daarop in

menig hart het ,Amen” niet ontbreken zal ’).

HOOFDSTUK XXIV.

Inwendige aangelegenheden des genootschaps en besluit.

,Om aan een vreemdeling een voldoende kennis te verschaffen van

den aanvang, de opkomst en den bloei van een gen., zijne beginselen,

kenmerken
,
wisselingen en resultaten in het moederland en in den

vreemde” gaf de American Board een leiddraad dien men slechts had

te volgen en — het beoogde doel zou bereikt worden. Wij hebben ons

om dat schema (Meded. XXIV p. 422) maar niet bekommerd, omdat

we dan, wat toch het voornaamste is, betrekkelijk weinig hadden

kunnen meedeelen over de geschied, der zendingen en zeer breed zou-

den geworden zijn over alles wat tot de inwendige aangelegenheden

des Gen. behoorde. Wat op dit laatste betrekking had
,
daarvan bespra-

ken we veel in ’t slothoofdstuk van het Eerste tijdvak, en voor wij

eindigen moeten we niet slechts de toen afgebroken draden weder

opvatten maar bovendien nog de aandacht vragen voor enkele zaken

welke niet onopgemerkt mogen voorbijgegaan worden.

Eerst worde aangevuld wat sedert ’48 ten opzichte van het huwelijk

der zendel. bepaald werd en we onderstellen als bekend hoe Bdsken Huet

zich in ’64 vroolijk heeft gemaakt over zekere op p. 602 door ons ver-

meldde uitzending. Gaf hem dit aanleiding tot de opmerking: dat bij

het Gen. van de moedertaal , weinig werk” werd gemaakt, anderen

waren toen reeds van oordeel dat de bepalingen in zake huwelijk zóo

onbestemd waren dat zij „de stilzwijgende uitnoodiging” inhielden

„er later grondig op terug te komen.” Ter Jaarverg. van ’60 was dan

1) E. A. ’89 p. 48 , 76 , 117, 186, 197; ’90 p. 33, 41 , 51, 57; ’91 p. 114; ’92

p. 44, 47, 60; ’93 p. 36, 57, 81 , 185. Mndber. ’89 p. 118, 197; ’90 p. 31, 41,

120, 130; ’91 p. 6, 34, 128, 185; ’92 p. 7, 60, 132; ’93 p. 70, 157, 172, 184, 187.

Meded. XXXVII p. 404.
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ook voorgesteld; dat hier, na beraad met den Dir.
,
verloving mocht

plaats hebben in het laatste jaar der opleiding en men, na eén jaar

op zijn post gearbeid te hebben
,
kon trouwen. Om den aanstaanden

zendel. bij de keus van een meisje ook op stand en welstand harer

familie te doen letten, was bepaald dat het Gen. geen overvaarts-

kosten gaf en dewijl dit reeds menig zendel. in moeilijkheid gebracht

had, stelde men voor: de helft der overvaartskosten uit de kas te

verstrekken. De Comm. van rapport had een vol jaar tijd voor haar

advies en daaraan heblen wij de belangrijke brieven te danken

welke te dezer zake in de Handelingen van ’61 uit Berlijn, Bazel,

Barmen en Londen te vinden zijn. Het einde was: dat in ’61 de

voorstellen werden aangenomen terwijl de overtochtskosten der vrouw

slechts bij uitzondering en hoogstens tot de helft, zouden vergoed

worden. Reeds een jaar later bepaalde men dat hare reiskosten verder

dan Java geheel door het Gen. gekweten zouden worden terwijl in ’63

storting van het reisgeld tot Java werd gevorderd vóór de huwelijks-

voltrekking. In ’67 werd goedgevonden dat verloving mocht plaats

hebben als de bestemming van den kweekel. vaststond, en dit kwam
vrijwel met het in ’61 bepaalde overeen, want die bestemming werd

gemeenlijk in het laatste jaar der opleiding aangewezen ’).

Wat het •pensioen der iveduwen aangaat, ook in het Tweede tijdvak

bleek het Gen. aanvankelijk al even ongenegen als in het eerste zich

aan vaste bep. te binden. In ’60 kwam de zaak weer ter tafel en G

jaar later dacht men er over of men de wed. niet kon doen opnemen

in de beurzen voor predikantswed. hier te lande. Men had toen

reeds ƒ 30 500 aan wed. uitbetaald en deipost eischte jaarlijks ƒ2900.

Een rapp., ’t welk veel arbeid moet gekost hebben, werd door den

Dir. Nbdb. ingeleverd, waarin hij voorstelde; dat de zendel. voor

hunne vrouwen deel zouden nemen in eene soliede levensverzek.

maatsch. en dan de polissen overdragen aan het Gen.
,

’t welk een deel

der premie zou betalen^). Dit laatste zou, door de gelden welke de

polissen bij overlijden van de zendel. opbrachten te kapitaliseeren
,
in

’t bezit van een fonds komen waaruit het aan de wed. een pensioen

>) E. A. ’58 p. 53; ’59 p. 52; ’61 p. 175; ’62 p. 162. Handel. ’58 p. 67; ’60

p. 13, 107, 124; ’61 p. 17, 175; ’62 p. 13, 67; ’63 p. 487. B. Hcet Lit. Fant.

VII p. 77.

*) Als zendel. met betrekkelijk jonge vrouwen hertrouwden werd hun deel in de

te betalen premie wat hooger berekend. E. A. ’90 p. 37.
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kon uitkeeren. Aldus werd in ’67 besloten en in verband met huwe-

lijks- en diensttijd hunner mannen zouden de wed. op 100—500

’s jaars kunnen rekenen. Liet een zendel. geen wed. doch wel kinderen

na, de dochters ontvingen tot haar 18^^®, de zonen tot hun 20®*'® jaar

wat der wed. zou zijn toegekomen. Zoo een zendel. het Gen. verliet,

werd het treffen eener schikking in uitzicht gesteld en na ’78 bleven

de wed. van de hulppred. in de Mineh. in haar oude rechten. In ’69

werden de eerste 5 mille door den dood van v. Ekris ontvangen. In

’92 wierp de op het Grootboek geplaatste som ƒ 250 af en
,

dewijl 4

weduwen ƒ 1750 trokken, was men nog ver van een kapitaal dat door

zijn rente zóo in de behoefte, ook van repatrieeren, voorzien kan,

dat geen zendel. meer een levensverzekering behoeft te sluiten ’).

Over de zorg welke het Gen. na ’48 voor de kinderen der zendel.

gedragen heeft, hebben we, na hetgeen op p. 465 e. v. verhaald

werd, slechts te melden dat in ’92 voor de opvoeding der kind. van

zendel. ƒ 1600 werd uitgegeven **).

Wat de weezen aangaat, zoo de moeder nog leefde bleven de kind.

te haren laste doch zij ontving voor elk kind ƒ 25 per jaar. Waren
zij geheel verweesd, het pensioen ’t welk aan de moeder zou zijn

toegekomen werd hun, zooals we zagen, uitbetaald.

Het traktement bedroeg sedert ’44 (p. 264), ƒ 1500 ’s jaars doch

voor de Mineh. bleek dit weldra te gering want hout voor huizen,

transport voor goederen, mannen voor draagstoelen enz., voorheen

gratis te bekomen, moesten allengs betaald worden. Paarden, eertijds

zoo goedkoop golden omstreeks ’54 ƒ 120 en er moest belasting voor

betaald worden. In ’56 was de rijst reeds 4 maal zoo duur als vroeger

en zelfs de voor Gouv. rekening werkende zendel. in de Amb. missie

begonnen te klagen. Men bracht dus in laatstgenoemd jaar het trakt.

op ƒ 1800, doch eerst na 5 jaar dienst, opdat men niet aanstonds het

huishouden daarnaar inrichten zou.

Ook op Java was het trakt. ƒ 1800, ofschoon Jel. voor de kweek-

school ƒ 120 en voor huishuur ƒ360 bovendien kreeg, ’t Bleek te weinig

en om daar de zendel. voor ontmoediging te bewaren liet men het in

’64, na 5 jaar dienst, tot ƒ 2100 klimmen. Ofschoon het kindergeld

>) E. A. ’G6 p. 62; ’67 p. 18, 83; ’68 p. 45; ’69 p. 38; ’78 p. 147, 159; ’85 p.

45, 51: ’93 p. 163, 165. Handel. ’60 p. 13, 112; ’61 p. 33.

2; E. A. ’93 p. 165.
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tot het IS*^® jaar ƒ 25 bedroeg, was arbeid voor de pers of in buis

nemen van kinderen een gebiedende eisch om rond te komen.

In ’82, de tot bulppred. benoemde zendel. waren financieel in beter

conditie gekomen, kwam de trakt. verbooging weder aan de orde en

er werd voorgesteld: bet kindergeld een jaar langer te laten door-

loopen en het, die post eiscbte toen ƒ 400, te verdubbelen; de 8

dienstdoende zendel. jaarlijks een gratif. te geven 25 pet. van bun

trakt. bedragende, en ben die uitgezonden werden wel met ƒ 1800 te

te laten aanvangen doch ben 3 keer, telkens na 5 jaar, met ƒ 100

te verboogen. De ,Fin. Comm.” oordeelde echter dat dit alles de

krachten te boven zou gaan en men besloot dus: bet kindergeld, een

zend. vriend stond 2 jaar voor f 400 in, te verboogen, terwijl men

ƒ 2500 zou uittrekken om als gratif., in verhouding tot de grootte

van ieders gezin, verdeeld te worden. De zeudel. begrepen best dat

bet hier aan goeden wil niet haperde en zouden dus wel vrede gehad

hebben met Wiersma’s voorstel om jaarlijks ƒ 2000 trakt. zondermeer

te geven, doch Kruut Sr., die weldra 3 zonen in dienst van bet

Gen. zou hebben, merkte toch op: dat de zendel. in dezen niet eens

gelijk stonden met de Gouv. onderwijzers 2“^® klasse en wat uitzet ’)

en repatrieeren -) betrof niel in zulk een goede conditie waren als de

collega’s van de Ned. Zend. Vereen. Voor de , toelage”, bet woord

gratif. moet ,als voor per.sonen in inferieure betrekking” opzijgezet,

over ’94 is 23 X ƒ 115 of ƒ2645 uitgetrokken en slechts zij die 6

jaar dienst hebben zullen er in deelen.

Laten wij hopen dat , toelagen”, tenzij dan als erkenning van buiten-

gewone verdienste, weldra niet meer uitgekeerd worden, bet zou

•_) Mej. E. M. IIiEBisK richtte 21 Dec. ’42 de „Vereen, tot uitrusting van zendel.”

op, Avelke in de eerste kwart-eeuw van haar bestaan 3G zendcl. van kleeding en huis-

raad, enkelen ook van boeken, medic. instrum. enz. voorzag. Soms, b.v. in ’58, liet

haar kas dit niet toe en moest de „Comm. v. Exped.” er in voorzien. Welke som zij

daarvoor uitgaf is ons niet bekend, maar voor elk der 2 kweekel. die in ’87 als

hulppred. uitgingen stond zij /’ 300 toe. E. A. ''58 p. 74; ’87 p. 143. Mndbcr.

’G8 p. 5G.

Nadat in ’G4 een voorstel van het Hoofdbest. om de zendel. na 12 of 15 jaar

dienst 1'/^ jaar herwaarts te doen komen was ter zijde gelegd, totdat de fin. repa-

irieeren zouden toclaten, werd ter Jaarverg. van ’72 bepaald: dat zij na 10 jarigen

getrouwen dienst dat voorrecht zouden hebben, onder genot van hun vol trakt. ge-

durende den tijd der rust, doch voor de kosten van de heen- en terugreis hadden

zij zelve te zorgen. E. A. ’64 p. 105, 110, 181, 189; ’71 p. 138; ’72 p. 10, 37,

126; ’73 p. 79.
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een verblijdend teeben dat men vast durft stellen wat nu afhankelijk

blijft van de offervaardigheid der belangstellenden ^),

Afgaande op het bekende ,hij spreekt goed Engelsch” schijnt er

tusschen taal en geld wel zóóveel verband te bestaan dat we van de

trakt. overgaande tot de taalquaestie geen al te grooten sprong maken.

Bij deze, evenals voorheen (p. 265), alleen op het Mal. te letten kon

niet langer en de direct. Tideman deed in ’54 het voorstel om, nu

het Gen. ook in ’t Alf.
,

Jav. en Boegineesch het Ev. verkondigen

liet, de Comra. ad hoe te herdoopen in „Comm. voor de Oost-Indische

talen.” Het zestal toen gekozen, onder welke Hiebink en Niemann,

had verlof zoo noodig, anderen te „consuleren”.

Wat hun werk betrof, men zag na wat door de zendel. voor de pers

werd aangeboden en had het daardoor niet immer gemakkelijk. De

verantwoordelijkheid voor het Gezangboek van Jel. wilde zij in ’55 niet

openlijk door het Gen. laten dragen en het S'^andaard-alphabet voor

transcriptie, van Lepsius, hoewel door velen aangenomen, kon in dat-

zelfde jaar bij haar geen genade vinden zoudat er in ’82 weder de

aandacht op gevestigd werd. Aan de zendel., die met hunne copie niet

gaarne onder haar toezicht stonden zoodat Bossebt en Gefl. zich nogal

lieten gelden, gaf zij niets toe ja had den moed aan eeue Confer. te

schrijven: dat enkele harer leden wel eens Mal. schreven ’t welk

„beneden kritiek” was, terwijl zij streng toezag dat buiten hare toe-

stemming, kantoorwerk uitgezonderd, niets gedrukt werd. In ’63

werd dus aan Verhoeff afkeuring te kennen gegeven over het laten

drukken van een vraagboekje van prof. Doedes, en dewijl de Comm.

er aan twijfelde of het boekske wel „verstaanbaar genoeg” zou zijn,

moet öf de vertaling zeer slecht öf de Noessalauters, voor welke het

bestemd was, moeten zeer laag gestaan hebben. Ook zag de Comm.

er op toe dat de Liederenbundels behoorlijk herdrukt werden. Toen

de copie voor den Mal. bundel uit de Mineh.
,
door eene Comm. uit

de Confer., eindelijk gereed was, bracht Wiersma haar in ’84 mee

doch hij meende men had hier slechts recht te beslissen of zij voor Gen.

rek. zou gedrukt worden, niet, haar te beoordeelen. Toch kwam zij

in handen van de Comm. voor de O. Ind, talen en deze bracht er

niet alleen een gunstig rapp. over uit maar er werd tevens besloten

I) E. A. ’50 p. 142; ’54 p. 90, 9.5; ’56 p. 161 , 178, 180; '61 p. 231; ’63 p. 315

’64 p. 49; ’75 p. 45, 177, 189; ’7G p. 176; ’82 p. 29, 59, 73; ’83 p. 25, 30, 66,

87; ’84 p. 7; ’85 p. 56; ’87 p. 22; ’91 p. 105; ’92 p. 33, 57, 143; ’93 p. 164.
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de Formulieren, al waren ze voor de inl. gem. ook ongeschikt, maar

weder aan den bundel toe te voegen.

Het spreekt van zelf dat prof. Poensen lid van deze Comm. werd ^).

Na gelet te hebben op de taal waarin de zendel. spraken, gaan

we handelen over de Financiën en vernemen dan wat taal Bestuurders

doorgaans spraken bij het opmaken der begroeting of bij liet doen

van rekening. We kunnen aanstonds zeggen: blijmoedig klonk deze

in den regel niet. Hoe het in ’65 met de kas stond kan men opmaken

uit de tabel op p. 504, en dat het niet vooruitging is op te maken

zoo uit het voorstel tot opheffing der Javazending als uit het sluiten

der Kostschool in ’68. Een bedenkelijk verschijnsel was het dat in ’70

de Hulpvereen. te Dordrecht eischen begon te stellen en, zoo men er

doof voor bleef, de bijdrage wilde inbonden. Ook te Schiedam gat

men maar '/s en zoo dit navolging vond zou de kas, de Hulpvereen.

leverden dat jaar bijna ƒ 11000 op, groote schade lijden. Men zocht

dus de Vereen, welke onder de namen van Vrouwen- en Jongelings-

vereen.
,
Leesgezelschappen, Zondagsscholen enz., ten getale van on-

geveer 60, vrij los naast het Gen. stonden , meer aan hetzelve te binden.

Ook onder die Vereen, ontstond neiging tot aaneensluiting en op

aandrang van die te Delft kwamen in ’70 uit 6 plaatsen een 30 leden

bijeen. Men besloot daar waar nog geen Hulpvereen. bestonden pogin-

gen tot stichting er van aan te wenden ten einde beter het hoofd te

kunnen bieden aan de mededinging welke het Gen. werd aangedaan.

In ’71 werden vastgesteld: , Bepalingen voor de Hulpvereen. van het

N. Z. Gen.” waardoor zij in het Gen. werden opgenomen. Zij vormden

zelfs een Bond welks vertegenwoordigers men allengs ter Jaarverg.

moest noodigen ja toen in ’80 ,het Bond” daar rechtens wilde ver-

tegenwoordigd zijn, nam men in ’89 in Art. 27 der Bep. op: dat tot

de Jaarverg. mochten genood worden, mannen die in eene , werk-

zame” betrekking tot het Gen. staan.

Ter Jaarverg. van ’73 waren nog geen afgevaardigden van ,het

Bond” aanwezig anders hadden zij kunnen hooren dat, hoewel de

spaarpenningen bijna verdwenen, het Gen. geen schulden had. Wel
waren gelden voor een bepaald doel

,
o.a. Bol. Mongondou of de scholen

in de Mineh. bestemd
,

in de alg. kas gestort en daaruit ver-

1) E. A. ’54 p. 7, 22; ’55 p. 88, 109, 116; ’57 p. 138, 152; ’58 p. 144; ’59 p.

144; ’61 p. 207; ’63 p. 298; ’74 p. 24; ’80 p. 151; ’82 p. 53; ’84 p. 146, 151; ’85

p. 28, 50; ’92 p. 178.

2) In ’74 trok men de renten, welke men voor het gebruik er van op de rek. dier
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vloeid maar men had nog eene hypotheek en enkele effecten waaruit

zij gevonden konden worden. Omdat ’72 een tekort van 23 mille op-

geleverd had en men jaarlijks 20 mille meer behoefde dan inkwam

was de toestand zorgelijk.

Men ging eens na hoe 2 ned. en 7 buitenl. Vereen, huishielden en

zag dat de ervaringen zoowat gelijk stonden. Toch zocht men nog te

bezuinigen en hoe scherp ook op het Zend.huis gelet werd
,
met

minder dan 15 mille per jaar kon men het niet aanhouden. Den

ouden Luijke, om zijn pensioen te besparen, aan de Reg. als hulppred.

aanbieden ging toch niet en een collecte-reis in Engeland was ver-

nederend. De Drie cents of Halve stuivers colL, welke te Bazel en

Barmen goed werkten, trokken toen de aandacht. Numansdorp gaf

het voorbeeld door in Mrt. 75 de eerste ƒ 25 als opbrengst er van

te storten. Ook het oprichten van de Kwartgulden-vercen. in Mei 74,

waarvan de eer aan de Vrouwen Hulpgen. te Rott.
,
den Haag en

Zutphen toekomt, was mede gevolg van den in 73 besproken geldnood.

Om de inkomsten te doen stijgen zocht men het cijfer 5000, ’t welk

het ledental des Gen. aanwees, hooger op te voeren. Natuurlijk waren

dc , Permanente Commissiën” in de verschillende provinciën de aan-

gewezen lichamen om hiervoor te werken. Nog niet de helft dezer

zoo jonge corporaties ’) gaf echter teeken van leven. Tn Z. Holland

werden de vaTe bijdragen met f 700 verhoogd en in Overijssel

maakten een paar leden een collecte-reis door Twente, waarvan wij

de vrucht niet in cijfers kunnen opgeven. Meer inkomsten
,
men mocht

er dus niet op rekenen en van het verlof om bij gunstige gelegenheid

het Zend.huis te verkoopen werd in 75 in zoover gebruik gemaakt

dat men een stuk tuin, ’t welk een paar jaar later het dubbele zou

hebben opgebracht, voor bijna 23 mille verkocht. Toch voorkwam

dit niet dat in 76 de noodvlag weer gehesschen moest. In ’t Mndber.

voor Februari plaatste men dus ,Een dringend woord” en hoewel

het Hoofdbest. in i\pr. de Afd. ernstig verzocht bepaald op te geven

fondsen bijschreef, in, en in ’93 voegde men de ± ƒ 8000 welke nog voor Bol.

Mong. apart stonden, bij het kapitaal omdat men te Posso een zending geopend had.

E. A. ’7G p. 139; ’93 p. 74.

‘) In ’65 werd de „Perm. Comm.”, 4 leden van het Iloofdbest. en één lid uit

elke prov.
,
opgericht om den ijver gaande te houden, misverstand weg te ruimen enz.

In ’70 breidde men in elke prov. het ledental uit en deze wezen één uit hun midden

aan om met de rott. leden de „Perm. Comm.” uit te maken, welke tijdens de Jaar-

verg. te Ilott. bijeenkomt. Die in de prov. Gron. begon in de laatste jaren op te leven

en geeft sedert 4 jaar een Verslag uit. E. A. ’G5 p. 12G, 22G; ’70 p. IGl; ’83 p.

136; ’91 p. 85; ’93 p. 120.
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of vermeerdering van inkomsten daarvan gevolg was, 39 Verslagen

zwegen over dit punt en van de 12 overige kon slechts de helft zeg-

gen: we zijn wat vooruitgegaan. De Afd. Roti legde toen haar ligger

aan van Leden die jaarlijks ƒ 25 geven en stonden er in Juli reeds

102 namen op, dat het cijfer 1000 ooit bereikt is gelooven we niet.

Een verzoek aan de buiten Rott. wonende direct, zich in te spannen

opdat er 300 personen kwamen die beloofden ieder 3 leden te werven,

gaf ook weinig. Vele direct achtten het gemakkelijker dit verzoek bij

hun Afd. over te brengen dan er zelf op uit te gaan en dewijl er

wel meer Afd. zullen geweest die als Middelburg, maar niets gedaan

hadden, denkende: de Jaarverg. zal wel uitkomst geven, kwam de

Gideonsbende er niet. Het Hoofdbestuur moest dus erkennen: dat

de pogingen om de kas te versterken ,ook maar in de verte” niet

aan de behoefte hadden beantwoord, en — inkrimpen was zaak. Ter

Jaarverg. van ’7G viel dus het besluit: zich allengs van de Mineh.

,

welke het vorig jaar nog ƒ 27400 gekost had, vrij te maken, wat

trots alle geleidelijkheid nog zóo langzaam ging dat zij in ’82 nog

met ƒ 1322G op de rek. voorkwam en in ’92 met ƒ 10797.

Op de kleintjes passen werd voorts niet verzuimd. De Afd. hadden

in ’78 / 2400 onkosten gemaakt en, hoewel zulks 4 jaar vroeger nog

even zooveel honderd gld. meer geweest was, nu vond men het nogal

veel en berichtte dus die lichamen dat, zoo zij er een eigen kas op

nahielden ') deze niet op reglementairen bodem stond. Wat de rek.

en de begroeting aangaat, in ’74 was, Breda gaf er den stoot toe,

bepaald: dat deze op den avond vóór de Jaarverg. zou worden nage-

zien door afgev. uit 10 Afd., iets waardoor de duur der Jaarverg.

tevens bekort werd. Toen de Comm. welke de aldus vastgestelde be-

groeting voor ’79 zou nazien om de Jaarverg. van ’78 tot al of niet

aannemen te adviseeren ’), ook om een Staat van vermoedelijke in-

komsten vroeg, werd het den thes. wat te erg zoodat hij in herin-

nering bracht geen gesalarieerd ambten, te zijn. Ook de „Comm. v.

*) Aan Afd. was wel eens geld vermaatt en niet alle schenen op het voorbeeld

V. ITtreeht, dat in ’8.3 een aanvaard legaat aan de Alg. kas afstond, vooruitgegrepen

te hebben. E. A. ’83 p. 49.

*) Nog in ’69 lezen we dat men de begroeting voor ’70 der Jaarverg. voorlegde

„om deze te doen weten” wat er noodig was, doch steeds heeft deze de begr. goed-

gekeurd. In ’91 oordeelde men dat de Jaarverg. niets goed te keuren had dewijl

het Hoofdbest., op grond van besluiten der Jaarverg., de behoeften regelde. Art. 33

der Bep. schrijft nu voor: de begr. aan de Jaarverg. „mee te dcelen.” E. A. '69

p. 22, 80; ’70 p. 74; '92 p. 35.



640

Fin.” kreeg liet benauwd zoodat zij in ’t najaar van ’80 verzocht:

ontslagen te worden als er geen uitzicht op verbetering gegeven kon

worden. Een 2400 brieven door den thes. verzonden, een opwekkende,

zaakrijke memorie van den Dir., en wat aankloppen bij kerkvoogdijen

gaf 10 mille aan giften en ƒ 900 aan vaste inkomsten
,
zoodat de Fin.

Comm. maar weer bleef. In ’84, het jaar waarin S. H. Kiesouw te

Zutphen zijn ^Driemaandskaarten\ om aan gem.leden of catechisanten

uit te reiken, beschikbaar stelde, rezen echter weer klaagtoonen en

de ,Uitv. Comm.” onrust door het feit dat men in de laatste 5 jaar

gemiddeld 15 mille per jaar meer had uitgegeven dan men bezat,

zond een Memorie aan het Hoofdbest. waarin opgeven öf volhouden

,

voorop stond. O die Afdeelingen! Daar waren er ,die zoo goed als

niets van zich lieten hooren”, van tijd tot tijd kwam , beklagens-

waardige achteloosheid” aan den dag en als elders de ijver vanRott.

,

welker Afd. in een jaar 90 leden won, betoond werd, zou de zaak

beter staan! Er werd mede geklaagd ,dat vele direct, geen hart be-

toenen voor de zaak en flauw zijn in ijver”, maar vooral gewezen op

den verlammenden invloed ,van den twijfelzieken tijdgeest en van de

wel veel kritiseerende maar zoo weinig bezielende atmospheer der

theol. wereld” waardoor datgene wat toch het eigenlijke beginsel der

zending was nl. : ,het niet kunnen zwijgen van ’tgeen er in Christus

gehoord en gezien werd” zelfs by oprecht geloovigen uit den be-

schaafden stand werd aangetast. De raad luidde : weer als in ’78

eene Buitengew. verg. te houden van mannen die ,door op eigen

kosten” te komen, zouden beginnen van hun belangstelling blyk

te geven Van dezulken waren er 11 Dec. ’84 een 37 byeen

gekomen. Op den voorgrond kwam opheffing van het Zend.huis,

wat niet kon want het „is het hart van ons Gen.”, buiten zulk

een huis was van geen zending sprake
,

het behoorde „tot het

essentieële.” De .Javazending opgeven kon evenmin, het werk daar

„is onze eer.” Men moest zich dus zien te helpen en er werd zelfs

voorgesteld zich bij eene andere Vereen, te voegen of wel, zich in

contact te stellen met de br. van de rechterzijde „de kinderen en

geestverwanten der in ’64 van ons gescheidenen
,
op hope dat zij in

massa met ons samenwerken om het Gen. te redden.” Ofschoon de

voorsteller gevoeligheden opwekte, in het manifest „Aan het volk

van Nederland” wendde men zich ook tot de door hem aangeduiden,

1) In ’SS teekende een direct., die van zijn Afd. reiskosten ontving, de presentie-

lijst en werd daarna niet meer gezien. E. A. '89 p. 130.



641

ja 16 pred. die tot deze gerekend werden ondersteunden het door eene

afzonderlijke circulaire. Het manifest, wijzend op de ramp voor Indië

als het Gen. zich moest terugtrekken, bracht ruim 70 mille in de kas

en als we er bij voegen dat ook in ’8ö de ontvangsten eene ton gouds

te boven gingen, dan zal, zoo we opmerken dat hieronder 38 mille

aan erfmakingen waren, niemand besluiten: het Gen. is er boven op.

De gift uit de doode hand wijst meestal op het verlies van een leven-

den vriend van wien contrib. noch giften meer inkomen. In ’86 waren

de vaste inkomsten dan ook 4000, de giften ƒ 12000 lager dan in ’85 ‘).

Tot roemen was dus in de beide jaren stof, maar van rusten kon

geen sprake zijn te minder omdat in ’88 een ministerie was opge-

treden ’t welk der zending gunstig bleek. Als een middel om meer

geld te krijgen nam men in ’S9 het Veertigguldensbesliiit waarbij

elk direct, verzocht werd zooveel gld. bijeen te brengen, en als maar

„200 wakkere mannen uit de achtbre rij der 400” aan ’t verzoek vol-

deden gaf dit f 8000. Tellen we bijeen wat ’89 en ’90 opleverden dan

krijgen we — ƒ 2625. In Jan. ’90 werden de vrienden er dan ook

ernstig op gewezen dat, waar uitbreiding van het werk een onafwijs-

bare eisch was, de inkomsten tot „hooger bedrag” moesten worden

opgevoerd. Den direct, werd echter gemeld dat, zoo het nog niet

tot „directen stilstand” gekomen Gen. nog langer „den weg der uiterste

voorzichtigheid” bewandelen moest, het zóó kort bij den ondergang

stond dat het zijn eeuwfeest niet beleven zou. Hoewel er in de Kerk.

Cour. (’90 no. 12) een art. verscheen waarin gezegd werd dat zulk

onophoudelijk vragen niet alleen begon „te verdrieten” maar ook

„voor inwilliging onvatbaar” werd, waarop Roskes van repliek diende.

Juni ’90 bewees dat de vrienden van ’t Gen. het werk wèl uitbreiden

wilden. Men kon wijzen op f 978 meer aan vaste inkomsten terwijl

bijna 18 mille aan giften, f 2500 uit de Mineh. en onder, geschonken

waren. Om de zaken loopende te houden was er echter geleend zoodat

men in Oct. ’91 nog stond voor ƒ 5000 schuld en eene kas die, in

plaats van de 10 mille welke noodig waren, haar bodem te zien

gaf. De een ging wat vragen, een ander schoot wat voor, een derde

ried aan het Vrouwenhulpgen. om het houden van een bazaar te

’) In '8G werd door den Kerkeraad der N. Herv. Gem. te Rott. , aan liet Gen.

de Pinkster coll. of een deel er in geweigerd. Te Amst. en Meppel was men reeds

vroeger (^in ’89 bleek men te M. genezen) zoo bekrompen. Te Ambon dreef men in

’84 de dankbaarheid zoover dat wat men voor de zending collecteerde, tot sterking

van een fonds voor inl. gem. bestemd werd. E. A. ’83 p. 99; ’84 p. 156; '86 p. 100;

'87 p. 136; '89 p. 128. Mndber. '82 p. 164; '83 Bijl. VI; '85 p. 86, 87.

KRfijr, Geschied. Ned. Z. Gen. 41



642

verzoeken. Als altijd waren de dames bereid en toen de bazaar 4 Oct.

’92 te Rott. gehouden werd bood hij
,

daar Indië ruim had bijge-

dragen, alleen uit de Mineh. 10 groote kisten + ƒ 400, een eigen-

aardigen aanblik. Alles ging „zoo gezellig van de hand” dat een

loterü voor het overgeblevene bijna onnoodig bleek en f 12058 de

moeite beloonde. Voegt men hierbij de 25 mille door W. A. uit Amst.

geschonken dan werd men er door in staat gesteld een dure hypo-

theek bij de Doopsgez. gem. af te lossen en we kunnen begrijpen dat

de thes. G. H. Ledeboer Bzs.
,

die den in Mrt. ’92 om gezondheids-

redenen afgetreden F. A. Duxhoorn opgevolgd was, den wensch uit-

drukte: dat geen schuld meer behoefde gemaakt te worden en de vaste

inkomsten mochten toenemen.

Wie zou het hem niet helpen wenschen, doch bij een blik op de

volgende tabel kan men niet zonder zorg zyn.

Jaar.

Aantal

plaatsen

vanwaar

men geld

ontving.

Contrib.

Coll. en

Bijdragen

V. llulpgen.

Giften

en

Legaten.

Renten

en

Huren.

Geheele

Ontvangst

Geheele

uitgaaf.
Saldo.

’65 734 49842 36277 3071 90096 79875 10 221 voord.

75 706 41685 24342 3475 72899 98176 25277 nad.

’85 683 43964 52317 — 99352 78786 20 566voord.

’92 616 35931 71 419 'j
— 112902 87440 25462 id.

Uit deze tabel blykt dat het aantal plaatsen uit welke men hier te

lande bijdragen ontving van ’65—’92 met 118 afnam, terwijl de vaste

inkomsten (Contrib. enz ) in die jaren bijna 14 mille achteruitgingen.

Hier staat echter tegenover dat de losse inkomsten (Giften en legaten)

in de laatste jaren steeds stegen. Van '78— ’82 beliepen deze gemid-

deld per jaar f 29161 en in het tijdvak ’83 — ’91 zelfsƒ 38524 per jaar.

In ’92 was deze post bijzonder hoog zoodat de rek. met een groot

voordeelig saldo sluiten kon. Bedenkt men echter dat de vaste in-

komsten (Contrib. enz.) in ’92 beneden die van ’91 bleven met ƒ1900

dan is zulk een cijfer helaas! welsprekend genoeg om tot bestendig-

ruim geven aan te sporen ^).

1) Bij de 3 laatste posten der Contrib. en der Giften moeten bovendien gevoegd

worden, als uit Indië enz. Ontvangen, de sommen 1775, 3670 , 88; 953 , 424 en 1 162 gld.

*) We vermoeden dat er wel niets komen zal van het voorstel om zekere som af

te zonderen ten einde aan de onderw. in het Zend.huis, des noodig, een pensioen

te kunnen verzekeren. E. A. ’93 p. 44, 69.
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Stellen wij nu de vaste inkomsten van ’t Gen. op 42 en de losse

op 33 mille per jaar dan komen we tot ƒ 75000. Voor een Gen.

’t welk thans (’94) vier zendingsvelden met negen zendingsposten heeït

,

waarop het e IJ nederl. en
,
de 128 meesters in de Mineh. er bij ge-

rekend, ongeveer tioee honderd vij ftien inl. arbeiders heeft

,

is deze

som ontoereikend. In ’92 gaf men voor het binnenland 23940 voor

’t buitenland ƒ 56315 uit, voor levensverzekering van zendel., oplei-

ding hunner kind. enz. kwam er nog ƒ 5245 bij terwijl 5 pensioenen,

onder welke eén hier te lande, ƒ 1910 eischten. Dit beloopt te samen

ƒ 87440, zoodat, tenzij nog bezuiniging aan den zendingshaard moge-

lijk blijke ’) er ƒ 12000 per jaar te kort komen. Wil men het dus

niet op de altijd wisselvallige losse inkomsten laten aankomen, dan

moet het cijfer der vaste inkomsten rijzen, en dit zal wel alleen

kunnen door de bestaande bronnen ruimer te doen vloeien. In ’92

droegen deze niet minder dan 38 namen en ’t komt ons voor dat

slechts de vindingrijkheid van een of anderen Barnüm nieuwe zal

kunnen opsporen ^).

Wanneer we nu nog de vraag aanroeren: in hoever eene verge-

lijking van den fin. toestand des Gen. met dien van andere gen. ten

voor- of ten nadeele van het onze uitvalt? wijzen we op het volgende.

Van Gen. zijde is beproefd zich over ’71 met het Rijnsche te verge-

lijken. Daar gaf men toen 63,5 ,
hier 65,1 pet. van de uitgaven voor

de zendel. uit en gingen daar 7,3 pet. van de uitgaven aan trakt. en

bureaukosten weg, hier kwamen deze op 7,43 pet. Overigens ver-

schilden beide Gen. wat fin. ervaringen aangaat niet veel, ja ook op

het gebied van tekorten en ongedachte uitreddingen was veel over-

eenkomst.

Eene vergelijking met den American Board over ’76 was moeilijker.

Deze werkte toen met 391 amerik. en 1172 inl. zendel.
,

terwijl ons

Gen. er toen van de eerste soort 15 van de tweede 307 had. Dewijl

9 We hebben hierbij het oog op het, zelfs tot kleine posten afdalend onderzoek

naar de uitgayen voor ’t Zend. huis ter Jaarverg. van '93 ingesteld. Of het er toe

komen zal nog meer terrein te verknopen, en of het bepalen van een vaste som voor

het onderhoud van eiken kweekeling alsmede het uitbesteden van het noodige druk-

•w'erk profijt zal geven, moet, als men er aandurft, de tijd leeren. E. A. '93 p.

134, 1G8.

9 In '91 bracht een sneeuwhalcoll. / 1610 op, voor postzegels kwam /' 1G9 in

de kas, maar hoewel men in '93 dankbaar was voor telkens nieuwe inzenders, men

zeide toch „wie voor de zending postz. verzamelt, doet voor haar stellig meer dan

dat.” !Mndbor. '92 p. 94; '93 p. 195.

41 *
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de Board 14 maal meer inkomsten dan ons Gen. had, zou het naar

dien maatstaf gerekend, 210 amerik. en 4298 iul. arbeiders moeten

gehad hebben. In van den zendingshaard uitgegane arbeiders overtrof

het dus ons Gen. met 181 personen, doch op het inl. personeel kwam
het er 3126 te kort. We durven uit deze cijfers geen besluit trekken

ten opzichte van de duurte of goedkoopte onzer zending doch ’t wil

ons voorkomen dat, bij meer juiste gegevens, ook hier de vergelijking

niet ten nadeele van het beheer des Gen. zou uitvallen ').

,Wat zou”, om met de verzuchting te eindigen welke wij aan het

slot der laatste vergelijking vinden, ,wat zou ons Z. Gen. voor N.

Indië vermogen als het op de inkomsten van eén der groote buitenl.

gen. rekenen kon!” We twijfelen er niet aan of het Gen. zou zich

ook dan een goed rentmeester betoonen, en, om binnen de grens

van het mogelijk te blijven, wij hopen: dat de vrienden der zending

ons oudste Gen. den gedenkdag van zijn honderdjarig bestaan niet

zullen laten vieren zonder dat het op honderdduizend gld. inkom-

sten rekenen kan *).

Wat aan het slot van het Eerste tijdvak over een zestal punten in

het midden gebracht is hebben wg aangevuld doch moeten nog een

en ander hier byvoegen aangaande zaken mede belangrijk voor de

kennis van het Gen. De eerste ziet op de organisatie.

Blijkens het vroeger (p. 292) opgemerkte bleef het bestuur zoo goed

als geheel aan den Dir. toevertrouwd terwijl in ’61 een voorstel werd

afgewezen om op de Jaarverg. in plaats van aan de zich-zelf kiezende

direct., slechts stem te geven aan de door de Afd. m. a. w. door de

contribuanten daarheen afgevaardigde direct, (p. 483). Ook zagen we

(p. 484) dat 2 jaar later een Hoofdbestuur van 18, eigenlijk 20 leden

*) Voor eene financ. vergelijking v. h. Gen. met dat te Bazel vindt men gegevens

in. E. A. "85 p. 118 en Ev. Miss. Mag. '8j S. 433.

2) E. A. ’68 p. 117; ’70 p. 66, 147, 154; ’71 p. 93, 139; '72 p. 64; '73 p. 11,

66, 69, 75, 81 , 85, 121 , 159, 161, 200, 206; '74 p. 44, 111, 147; '75 p. 14, 98,

108, 119, 120; '76 p. 4, 27 , 97, 100, 102, 109, 115, 129, 134; '78 p. 34 , 81, 102;

'79 p. 149, 199; '80 p. 23, 162, 168; '81 p. 20; '83 p. 136; '84 p. 37, 151 , 158,

169, 172, 177, 179, 180, 183, 186; '88 p. 119; '89 p. 100, 125, 141
, 156; '90 p 5,

7 , 11 , 13, 44, 47; '91 p. 4, 101, 129; '92 p. 4, 56, 144, 157, 160, 198; '93 p. 1 53.

Mndber. '64 p. 59; '70 p. 169; '71 p. 163; '73 p. 75, 122, 126; '75 p. 62; '76 p.

34, 124, 152; '77 p. 187; '78 p. 119, 142; '81 p. 8, 170; '83 p. 15; '84 p. 151; '85

p. 58, 105; '86 p. 134; ,'89 p. 33; '90 Bijl; '91 p. 145; '92 p. 45, 94, 139, 141 ,

1C2, 178, 180; '93 p. 114, 144. Stemmen enz. '85 p. 758.
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optrad, waardoor wel aan de alleenlieerschappij niet aan het overwicht

der rott. direct, een einde kwam. Die stad bleef, en zij toonde het

ook te zgn, het hart van ’t Gen. ofschoon er waren die met zekere

Comm. van ’G8, toen vermeerdering van leden des Hoofdbestuurs aan

de orde kwam
,
oordeelden : dat het bloed te veel in dat hart werd

opgehoopt. In ’86 gaf de Afd. Leiden allerlei over de organ. ten beste.

Oorspronkelijk, zoo werd beweerd, bestuurden de direct, het Gen.

doch sedert ’27 toen de Afd. ') in het leven traden kregen de afge-

vaardigden *) van deze stem op de Jaarverg. terwijl bovendien sedert

’63, door een Hoofdbestuur ’t welk over alle zaken definitief kon

beslissen, het directeurschap veel van zijn belangrijkheid had ingeboet.

Ook in de Alg. bep. waren allerlei leemten terwijl de administratie

mede te wenschen overliet. Naar een door haar ingediend uitvoerig

stuk ontwierp eene Comm. een schema van hetgeen gewijzigd diende.

Voor direct, was daarin geen plaats, ter Jaarverg. zouden slechts af-

afgevaardigden van Afd. alsmede oud-direct. stem hebben, het Hoofd-

best. zou voor meer dan de helft uit buiten Rott. wonende leden

bestaan en bevoegd zijn zelfs den Director te benoemen enz. Het Hoofd-

bestuur liet het aan de Comm.— zelve over dit ontwerp bij de Jaarverg.

van ’87 in te dienen en deze maakte het commissoriaal. Van haar

rapport werd wel verzekerd dat het resultaat van langdurige en

') Uit „deferentie” voor de aanzienlijke Afd. Friesland alsmede om aan andere

Afd een goed voorbeeld te geven liet men haar doorgaans met zorg bewerkt Verslag

sedert ’73 in de E. A. afdrukken. Ofschoon, dewijl het voorbeeld behalve voor de Afd.

Meppel weinig aanstekelijk bleek, in ’87 werd voorgesteld dit na te laten men ging

er toch mee voort. In ’73 had die Afd. 9 onderafd. met 668 genootschapsleden en

een ontvangst van /' 9333. In ’93 waren die cijfers: II, 302 en 4579. E. A. "73

p. 126; "87 p. 14; "93 p. 122.

2) Afgev. eener Afd. waren in den regel slechts Medew. leden doch door hun af-

vaardiging stonden zij ter Jaarverg. met direct, gelijk. In hun Afd. echter overtroffen

zij menig direct, in ijver zoodat de grens tusschen beiden zoo luttel in ’t oog viel

dat men in ’72 vroeg haar bf uit te wdsschen bf te verduidelijken. Dit laatste stond

nat. aan de direct, zelve door, in '70 waren er 492, eens flink aan ’t werk te gaan.

Of, zooals o. a. in ’76 en ’79 wenschelijk werd geacht, vooral „leeken” tot direct,

zijn benoemd gingen wc niet na doch betwijfelen het, want toen in ’93 opgemerkt

werd dat men 100 direct, minder had dan voor 10 jaar lag dat „misschien” aan de

vele pred. vacat. Wanneer direct, hunne benoeming niet, zooals in ’73 ondersteld

werd, beschouwden als „eene eervolle onderscheiding” gelijk staande met lid zijn

van eene letterk. Maatsch.
,
zeker „’t zou anders worden” in ’t Gen. en ter Jaarverg.

zou blijken dat zij ten minste de E. A goed gelezen hadden ja de Afd. Appingedam
had dan niet, zooals zij in ’90 deed, toen er 314 direct, w'aren, durven voorstellen

„het onnoodig groot aantal Bestuurders in te krimpen.” E. A. ’72 p. 106; ’73 p. 186;

’76 p. 130; ’79 p. 129; ’85 p. 69; ’90 p. 42, 165; ’93 p. 127.
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ernstige beraadslaging was, maar in plaats van aan te toonen waarom
de aanbevolen veranderingen schadelijk zouden zijn kreeg men alge-

meenheden als: ’t is gevaarlijk te tornen aan wat geen kwaad doet,

alle verandering is geen verbetering en dergelijke. Toch gaf het toen

verworpen schema aanleiding dat het Hoofdbest. — zelf enkele wijzi-

gingen voorstelde en in ’89 werd de bep. opgeheven dat 20 direct, te

Rott. moesten wonen. Wel werd toen niet aangenomen dat de direct.

,

er waren er nog onder die geen contrib. betaalden, op gemotiveerde

voordracht der Afd. benoemd zouden worden, doch in plaats dat hen

de belangen des Gen. , aanbevolen” werden hadden zij die voortaan

,te behartigen.”

Het Hoofdbest. zou uit 18

—

24 leden blijven bestaan maar van

deze, m. a. w. de , Uitvoerende Comm.” behoefde niet langer in Rott.

te wonen maar „in den naasten omtrek.”

De in ’84 nog als „jammerlijk verwaarloosde” aangeduidde bid-

stonden werden nu ook verschoven naar „de meest geschikte tijden.”

Dat deze wijzigingen weinig beteekendeu valt in ’t oog maar de

Comm. er voor had in ’89 ook den canon gesteld dat „geene wettig

verkregen rechten of aanspraken worden ingetrokken of verkort.”

Of het mogelijk zal zijn dezen zóólang te handhaven tot het beperkt

aantal ex. ’t welk in ’93 van het belangrijkst deel der Alg. Bep. is

herdrukt, verbruikt zal zijn, de tijd moet het leeren, terwijl de vrienden

des Gen. er ook thans nog wel niet veel tegen zullen hebben in te

stemmen met de reeds voor een kwart eeuw geuitte verzuchting van

Nrdb : „Laat de machine hier gebrekkig werken, als slechts waardige

zendel. het werk in Indië staande houden” *)•

Werd er door de Alg. bep. voor gezorgd dat bij het Gen. als subject

der zending alles met orde geschieden zou, men heeft er dan zeker

ook wel naar gestreefd dat bij het object der zending, bij de heidenen,

naar bepaalde regels zou gearbeid worden? Om op deze vraag ant-

woord te geven moeten wij over de Zendingsmethode

,

de wijze van

werken in ’t heidenlaud, gaan spreken.

Aan het einde van het Eerste tijdvak merkten we reeds op dat niet

kon worden gezegd: dit is de methode van het Gen. en ook thans,

nadat het bijna een eeuw gearbeid heeft zoeken we naar een officieële

1) E. A. ’68 p. 46, 105; ’85 p. 70; ’86 p. 53, 142; '87 p. 6, 78; ’91 p. 43, 126;

’92 p. 34, 189; ’93 p. 127. Mndber. ’84 p. 111. Nrdb. Een bescheiden woord enz.

Rott. '68 p. 29.
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verklaring op dit gebied te vergeefs, iets wat ons niet verwonderen

kan als we aannemen boe Bestuurders zeer goed wisten dat de zen-

ding geen bepaald gegeven is, maar een, onder allerlei niet vooraf

te bepalen invloeden, zicb ontwikkelend organisme. Hierin lag zeker

de oorzaak dat, naar verzekerd wordt, reeds bet woord zendings-

metbode in den boezem van vele gen. tegenzin beeft gewekt.” (Meded.

XXIX p. 99). Tocb mag niet worden ondersteld dat men zendel. uit-

zond zonder althans enkele grove lijnen te trekken
,
waarop zij

,
in

verband met de eiscben van bun zendingsveld
,
steeds bet oog moesten

bonden, opdat bet bandelen naar mogelijk grillige invallen afgesneden

en bet nemen van gevaarlijke of kostbare proeven voorkomen zou

worden. Moge dus bet tot een gebeel verwerkte resultaat van zijn

kennen en erkennen op zendingsgebied
,

door het Gen. ook niet ge-

geven zijn, de hoofdlieden waren zich wel met minder of meer hel-

derheid bewust wat zij wilden, en hebben dit, personen en omstan-

digheden in aanmerking nemend, ook in praktijk doen brengen. In

dien zin kon dan ook in ’80 met zeker welgevallen verzekerd wor-

den: ,men verwaardigt zicb op onze methode te letten.”

Vóór we gaan zien wat er ten opzichte van de wijze waarop men

het Ev. in de heidenwereld tot heerschappij wilde brengen in de

geschriften des Gen. te vinden is, merken we op dat er in dezen met

eene traditie te rekenen viel. De pred. toch die tijdens de Compagnie

zich aan den heiden hadden laten gelegen liggen deden onder deze

wat zij in patria gedaan hadden, nl. preeken, catechiseeren
,
doopen

en Avondmaal bedienen, en men beschouwden in Indië den zendel.

als een „pandita kitjil” (kleine dominee) die hetzelfde kwam doen.

Op vele plaatsen zouden de zendel.
,

hadden zij alles wat minder

europeesch willen inrichten om een deel van hun invloed gebracht

zijn, want aanhankelijkheid aan het oude deed zich ook daar gevoelen.

En waarom zou men, het oude spoor volgend, niet slagen? In den

aanvang onzer eeuw stelde men zich algemeen den heiden voor als

wachtend op, ja smachtend naar het Ev. en de Indiaan die op het

koloniale zegel van Massachussets den Maced. man het „kom over

en help ons” nazegt werd vaak voorgesteld als type van den heiden

,

ja nog in ’55 deed het Gen. zulks in eene brochure De zendel. onder

de heidenen ^). Velen zagen in hun verbeelding den zendel. in een

1) In de 2de uitgaaf van Kom over en help ons

,

door Dr. S. K. Th. v. Velzen, in ’87

te Leeuwarden uitgegeven
,
toont de auteur aan (p. 11) dat de heid., al zijn zij zich van

hun ellende niet bewust, uit kracht van hun „wezenlijken toestand” hulproependen zijn.



648

min of meer passend ambtsgewaad onder een schaduwrijken boom
staan terwijl de heidenen, als op een zendingsfeest, schilderachtig om
hem heen zaten, luisterend naar de Blijde boodschap. Wanneer dus,

gelijk verzekerd wordt, het Gen. tot den uitgaanden zendel. steeds

gezegd heeft: „begin maar met de eenvoudigste middelen welke God u

aan de hand geeft” dan zullen deze wel vooral bestaan hebben in

onderwijs en prediking.

Wat het eerste betreft, in eene instructie uit het jaar ’15 wordt

den zendel. reeds bevolen (Art. 14) „zoodra mogelijk eene school op

te rigten voor jongen en ouden.” Hoe deze last werd opgevolgd en

welk een groot getal onderwijzers Kam en Roskott in de Mol. hebben

opgeleid om, zooals het in ’24 heet „verzonden te worden” we hebben

er reeds (p. 122, 170) op gewezen. Het moet voorts erkend dat de

school, in de Mineh. vooral, veel tot kerstening der bevolking heeft

bijgedragen. Toch is de ingenomenheid met de school als zend. instru-

ment, in het Gen. nogal aan schommeling onderhevig geweest.

De Inspector en zijn secr. waren voor de school niet bijzonder warm

en in een rapport in ’48 door de „Comm. voor de Inspectiereis” uit-

gebracht wordt erkend dat het Gen. in gevaar kwam te gfroo^ gewicht

te leggen op de scholen, en de verwachtingen van haar heilrijke

werking ten beste van het waarachtig Christendom te hoog te span-

nen. Met het oog op de luttele vrucht welke de scholen in dat opzicht

geleverd hadden meende zij dat het stelsel : eerst den inboorling

beschaven dan bekeeren , eerst hem tot mensch dan tot Christen

vormen, zoodat de schoolmeester den Ev. bode vooraf moest gaan,

geen ernstige weerlegging zou behoeven. Zulk een stelsel achtte zij

meer „gegrond op de wijsheid der wereld dan op de wijsheid Gods”,

wiens welbehagen het is „door de dwaasheid der prediking van het

woord des Kruises de wereld zalig te maken”; ja zij vreesde dat het

,den naijver verwekt van Hem die Zijne eer geen anderen geven wil

en daarom zekerlijk falen zal.” De scholen echter opgeven behoefde

niet, ze waren zelfs noodzakelijk, maar men moest er niet te veel

van verwachten '). Slotsom
,
waarmee zich Bestuurders vereenigden

,

was: de zendel. aan te schrijven „vooreerst het getal scholen buiten

dringende noodzakelijkheid niet te vermeerderen.”

*) En voor geven, kunnen we wel bij voegen, want in ’49 klaagde de Thes. dat

op de begroeting voor Timor, toen f 88.50 beloopend, niet minder dan /’ 6000

stonden voor de scholen „die toch maar een deel van het werk waren.” Handel.

’48 p. 86. E. A. ’49 p. 7.
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In de instr. ten jare ’63 vastgesteld, werd het oprichten van scho-

len den zendel. niet bevolen, deze „gaan hem bijzonder ter harte”

heet het daar, en hij moet ze ook door onderwijs in de Bijb. geschied,

vooral, dienstbaar maken aan het doel van zijn werk. Ook de „Comm.

in zake Harte.” liet zich omzichtig uit. Zeker, ook op Java moesten

scholen opgericht, maar ze tot „gemeenteschool” inrichten kon eerst

als er zooveel Christ. waren „dat hunne kind. eene matige school

konden bevolken.” In ’79 schreef Poensen er over, en wat Java aan-

gaat mag z. i. niet verwacht worden dat „ons schoolwezen” van eenige

beteekenis voor gem. vorming worden zal. Daarvoor had het ongeveer

dezelfde, zoo niet nog minder waarde dan het verleenen van geneesk.

hulp. In hetzelfde jaar verklaarde ook Boddé terug gekomen te zijn

van het denkbeeld dat de school het voornaamste Evangelisatiemid-

del voor Java zou zijn, terwijl ook A. Krüijt in zijn Verslag over

’89 weinig van de school verwacht als geen gemeentetoestanden haar

steunen en zelfs waarschuwend wijst op Soerab. waar de zend.school,

bijna geheel door Moh. kind. bevolkt, voor de gem. geen winst op-

leverde *). Wat invloed dat alles op het Bestuur gehad heeft weten

we niet
,
maar achten het toch zeker dat men op de nieuwe posten

in de Tominibocht en op Sumatra ook door de school zal trachten te

werken. Blijkens de opofferingen welke men zich ook na de overdracht

van de gem. in de Mineh. voor de scholen daar getroost, schijnt men
van hare onmisbaarheid, althans voor den bloei der bestaande gem.,

overtuigd en ’t is te hopen dat ook de hulppred. toonen zullen van

hetzelfde gevoelen te zijn ®).

Wat de prediking aangaat, niemand zal ’t wel betwijfelen of deze

was hoofdzaak. Het was den stichters van ’t Gen. niet in de eerste

plaats om beschaving te doen
,

en reeds uit het Nader onderricht en

het Bericht, beiden in 1798 uitgegeven, blijkt dat zij ,het waare

Christendom” in de harten wilden planten en „het middel” daartoe

was „het zendelingschap” (§ 5), natuurlijk opgevat in de toen gang-

') Dc Jaua-Bode ’92 no. 15 verzekert dat de 113 kind. daar op 2 na Moh. waren

en dat bleven, terwijl de Christ. hun kind. naar M. Warno zonden.

Uit Nudb’s pleidooi in ’78 in het Ind. Gen. voor het christ. karakter der

volksschool in Indic gehouden, blijkt niet dat hij daarvan vrucht verwacht voor het

doel des Gen. Hij legde er nadruk op dat het Christendom stof tot nadenken zou

geven voor den zoo tot mystisch peinzen geneigden javaanschen geest. Meded.
XXIII p. 104.

5) E. A. ’48 p. 166; ’63 p. 129; ’79 p. 32. Meded. XXV p. 214.
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bare beteekenis. Dat men echter niet uitsluitend aan preeken dacht

is op te maken uit de vermelding dat kennis van ,artzenij
,
heelkunst

of andere nuttige konsten” welkom zou zijn. Men kon zich daardoor,

zooals in een rapport ter eerste Jaarverg. gezegd werd, bij den heiden

,aangenaam en nuttig” maken en tevens voor eigen levensonderhoud

zorgen.

Uit dit laatste make men niet op dat de Ev. boden in eigen onder-

houd moesten voorzien, men eene „self-supporting mission” wenschte.

„Zich zoo na mogelijk op gelijken voet met de Inboorl.” stellen om

gemakkelijk in hun onderhoud te kunnen voorzien werd wel in eene

instr. van ’24 (Art. 6) wenschelijk geacht maar men gaf onderhoud,

’t zij in naturalia ’t zij in specie. De zoogen. zendeling-werkman was

dus, wat zijn levensbehoeften aangaat, het ideaal, maar ook op het

punt van ontwikkeling was men toen met zulken tevreden. In de eerste

instr. welke de Heer Jezus zijnen Apostelen gaf werd de slangen-

wijsheid wel vóór de duivenoprechtheid genoemd (Matth. 10 : .16)

maar de eerste kwam in het Gen. pas later tot haar recht en te Berkel

werden de zendel. meer wetenschappelijk onderlegd. De wyze waarop

een G-G. zich in ’24 over de zendel. uitliet (p. 111) en de schaarsche

vrucht hier en daar gezien was een spoorslag hen beter uit te rusten.

Ook in VAN Hoévell’s brief. Mei ’39, stond te lezen „het denkbeeld

dat tot het bekeeren en hervormen van Heid. niet veel wetenschap-

pelijke opvoeding vereischt zou worden” is geheel verkeerd. Door het

inrichten van het Zend.huis in ’38 kon men aan hooger eischen vol-

doen. Moderne talen. Mal., weldra ook Jav. kwamen op den rooster;

oefening in heelkunde, zang, muziek, gymnastie werd niet verwaar-

loosd, en al erkent Hiehink ook dat aan de vorming veel bleef ont-

breken zy werden toch, zoo heet het, „wèl toegerust tot de Ev. pred.”

Van vrij wat meer dan het genoemde, wat later bij het behandelen

der zendingsmethode aan de orde kwam, was in den aanvang geen

sprake.

De Broedergem. had toen al een voorbeeld gegeven van werken in

’t groot door kolonisatie, maar het Gen. spreekt er niet van. In ’68

werd er met het oog op Bol. Mongondou over gehandeld, doch ’t

kwam er niet toe. Ook van de daarmee verwante landbouw-onder-

nemingen werd in de zoo breede instr. van ’18 en ’24 noch in de be-

knoptere van '63 gewag gemaakt. Enkele zendel. op Java, begrijpende

dat men zonder ploeg en houweel moeilijk krijgen zou wat men wilde

nl. Christel, dessa’s, ijverden er later wel voor, ja Poensen bleek er

zelfs een warm voorstander van
,
maar van zijne noch van anderer
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plannen is iets gekomen en in ’82 meende zekere Comm. dat enkele

genomen proeven niet aanmoedigend waren geweest en het Gen. nog

meer dan genoeg met „het hoofddoel” te doen had eer het aan land-

bouw kracht kon besteden. Ook voor handels- en industrieele-onder-

nemingen, Bazel dekte er in ’84 niet minder dan 17 pet. van zijn

uitgaven door, heeft men steeds vrees gehad. De Z. Wester eil.

kregen dus ook in ’28 geen eigen vaartuig (p. 210), ja toen in ’86 de

Engelschman R. Arthington een scheepje aanbood om den kustplaatsen

van Celebes het Ev. te brengen, dorst men het niet aannemen dewijl

het tot handel en daden van geweld van de zijde der inboorlingen

aanleiding kon geven.

Ook het „grants-in-aid” systeem liet men, omdat de toestanden in

onze kol. zoo verschilden van die door andere volken beheerd en

onze Reg. niet mild bleek, voor wat het was, ja de steden zelfs

vermijdende zocht men de binnenlanden op, waar de Ev. boden door

eenvoudig, gemoedelijk verkeer zich, zij het ook langzaam, invloed

konden verwerven door „belangstelling in de Hoofdwaarheden van

het Ev.” te verwekken. (Instr. ’18 p. 13; ’24 Art. 12).

Daardoor kon men geen reizende- maar wel stationneerende zendel.

gebruiken. Met het oog op de te wachten komst van den Heer (Matth.

24 : 14) heeft het Gen. dan ook nooit het Ev. maar doen aanzeggen

om zich dan weer verder te spoeden en zoo nadruk te leggen op het

bekende ngaat heen.” Toen dus in ’88 de Min. v. kol. eenige neiging

betoonde om, op grond van Dr. Schreibee’s raadgevingen
,
de engelsche

en amerik. methode, die wat vlugger werkt, ook op onze kol. toe te

passen, schreef men Z. Ex. o. m. „het sporadische heeft voor ons weinig

waarde.” Veilig mogen we zeggen: men had niets op met lieden welke

het bazeler „Magazijn” van dat jaar niet zonder ironie „Eilzugsaller-

weltsgastprediger” noemde.

Toch achtte men het ook niet goed maar aldoor op een station te

blijven. In ’18 onderstelde men dus reeds dat gem. „georganiseerd”

zouden worden, wat, al staat het er niet bij, gedachten aan heengaan

insluit, in ’64 verliet men de Mol. en in ’78 deMineh., iets waarvoor

ook financ. oorzaken meewerkten. Toen te M. Warno den vader een

zoon was toegevoegd werd ter Jaarverg. van ’83 een rapp. uitge-

bracht waarin men de quaestie om gestichte gem. zoo spoedig mogelijk

aan de leiding van inl. over te geven, vooral uit financieel oogpunt

beschouwde, maar toch rees weer het volgend jaar de vraag: of men
niet wat spoediger van een station kon vertrekken.

Ook het voordeel, verbonden aan samenwerken van verschillende
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zendel. op eén post, of om een centrum begon men reeds in ’24

(Instr. Art. 6, 8) in te zien. Een collectieve zending werd dus opgezet

en Ambon en Timor al spoedig als middelpunten aangewezen (p. 108)

opdat de zendel. ,raad en bijstand” van elkaar ontvangen konden. De

vestiging van een post te Sem.
,

een 50 uur van M. Warno gelegen,

strijdt hier niet tegen want men hoopte dat er alras genoeg tusschen-

stations zouden komen om er een zoogen. „ Apostelstrasse” van te

maken. In ’63 stond men er zelfs op den kring van een station zóo

te trekken dat de zendel., die meest te paard de gem. bezocht, eiken

avond weer te huis kon zijn, want voor de reiskosten van 4 zendel.

met ver uiteenliggende gem. meende men wel een vijfden te kunnen

onderhouden.

Heeft het Gen. zich tot bereiking van zijn doel ook van veel ont-

houden wat buiten directe Ev. pred. lag maar aan zijn boden leiding

genoeg gegeven om deze op de beste wijze te kunnen behartigen,

toch beschouwde het hen niet als automaten maar liet hen veel vrij-

heid. Een blik op de geschied, des Gen. zooals wij haar te boek

stelden, overtuigt daarvan ten volle. We zien dat men Roskott hoe-

wel voor ’tonderwjjs gezonden ook in cultuur ondernemingen eenigen

steun verleende en hem ook aan de drukkerij zijn hart liet ophalen.

Tot Luijke kwam in ’3(i de vraag; „wat buiten de pred. van het Ev.”

gedaan kon worden om op de Z. Wester eil. den maatsch. toestand

te verbeteren. Men zei er Jellesma niets van dat hij met de Damejers

een contract sloot waarin van godsd. geen sprake was. Toen Gützlaff

in ’28 goedvond op zijn manier in Siam te gaan arbeiden onttrok

men hem de ondersteuning niet en Wentink, die een jaar later aan

’t eiland Loz hangen bleef, liet men mede begaan.

Ook in de Mineh. groote vrijheid. Riedel kon met de Tondaneezen

vrij omspringen en Schwaez zijn reislust den teugel vieren. Hermann

en Wieken mochten aan ’t verbeteren van den maatsch. toestand ge-

rust iets doen. Ulfers behield zijn timmerende moerids en Grfl. liet

men koffietuinen aanleggen, ja zelfs de onderw. kweekschool zóo ver-

vormen dat er meer met de hand dan met het hoofd gearbeid werd.

Wat eindelijk Java betreft, men liet er Jellesma zyn weg zoeken en

toen Harte, peinzenslustig werd zou men er hem gelegenheid voor

gegeven hebben, op voorwaarde dat er eenige uitkomt van openbaar

werd. Tegen bewaarscholen te Modjo Warno e. a. p. ,
al leerden kind.

van 3—6 jaar daar ook niets dan spelen, had men geen bezwaar, in

de hoop dat de huisgezinnen daardoor netter en dus voor christel.

invloed meer vatbaar zouden worden. Zij het ook dat het misschien
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moeilijker is deu menscli geven cian sparen te leeren, tegen eene

spaarbank had men niets en ook voor bet nut eener ambachtsschool

had men een oog.

Genoeg reeds om te doen zien, dat het Gen., al kon het ook op

geen specialiteiten bogen ja al krijgt het voor zulken ook nu eerst

plaats, ieder wien het er om te doen was het Godsrijk te dienen,

met de talenten hèm geschonken winst liet doen, zeer goed wetende

dat daarin voor een groot deel het geheim van wélslagen lag. Hoofdeisch

voor iederen arbeider bleef evenwel dat hij
,

zooals de instr. van ’G3

zegt: met ijver zich toelegt ,op het geven van catech. onderwijs aan

ouden en jongen en op eene krachtige en eenvoudige prediking des Ev.”

De naam van den man die in ’GÖ het Gen. ,verontrust’’ zou heb-

ben door het te nopen zijn methode eens ernstig te herzien noemden

we reeds. Van Harthookn’s bedenkingen meenen we echter genoeg te

hebben meegedeeld (p. 535, 583), en waar we over methode van Ev.

verbreiding spreken weten we weinig aan te vangen met een man
die het recht der zending ontkent, en die, al hadde hij zulks ook

niet gedaan, zulke zonderlinge begrippen over haar had, dat het Gen.

eene , wetenschappelijke politieke maatschappij” had moeten worden

welke zich in het Ind. Gen. of de Instelling te Delft had kunnen op-

lossen. Toch heeft hij ook zóóveel waars gezegd dat enkele wijzigingen

volgden. Op Java zou de evangelisatie wat meer voorbereid worden

door landbouw, ambacht en school. De laatste zou meer met het oog

op het dagelijksch leven worden ingericht. Op gemeente-stichting

moest wat minder nadruk gelegd worden tot tijd en wijle de prikkels

tot aaneensluiting wat grooter werden. Voorts zou men inl. zoeken

op te leiden die, buiten kerk of school om, gunstig konden werken.

Ook hier te lande wilde men personen opleiden die, met kennis van

talen, onderwijs, geneesk. enz. toegerust, in Indië hinderpalen zouden

helpen opruimen en wegen zoeken om beter dan voorheen het Ev.

toegang te verschaffen tot de huizen en harten der bevolking. Onder

de mannen welke in die richting krachtig gewerkt hebben moet vooral

de Dir. Nrdb. genoemd worden. Reeds in ’65 deed hij het voorstel

om ook zulken op te leiden die ambachtslui vormen konden opdat

de bevolking voor haar onderhoud wat minder van den grond zou

afhangen en voorts geneeskundigen om ellende te lenigen en den

Oosterling te toonen dat weldoen nauw ook met het Ev. verbonden

was. Hoewel in ’G7 besloten werd dus te handelen, de financiën lieten

eerst in ’73 toe ook op deze wijze te beproeven jongelui op te leiden.

Tot heden zijn er echter geen specialiteiten op geneesk. of op oecono-
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misch gebied door bet Gen. uitgezonden en — Ev. prediking is en

blijft lioofdzaak

Het behoeft zeker weinig betoog hoe er steeds op aangedrongen

werd dat deze, zoowel als het daarmee verbonden godsd. onderwijs,

op oordeelkundige wijs, dus paedagogisch geschieden moest.

De leerstof uitgieten alsof het om het vullen van ledige vaten te

doen was moge nu en dan eens gebeurd zijn, allengs werd op het

gebruik van den trechter aangedrongen. Jammer dat in ’86 moest

opgemerkt, hoe, waar men eertyds wel eens overdreef door het laten

leeren van teksten men thans in het tegenovergesteld uiterste verviel

door , geheel weglaten” daarvan ’).

Wetende voorts dat het Christ. maar niet in den mensch gedreven

kan worden als een spijker in een blok, was men afkeerig van ijver

zonder verstand. Voor eenige jaren werd in de Tijdspiegel gewezen

op paar nieuwe species van zendel. nl. zeudingsleeuwen en stieren die

in de heidenwereld op de afgoden losstormden. Zoover we weten heeft

het Gen. er dezulken niet op nagehouden. Kam heeft wel menig afgods-

beeld aan de golven prijs gegeven en ook Gützlaff plaatste er wel

eens een op den vensterrand, liet het denkelijk ook wel eens vallen,

maar vermoedelijk eerst als de bezitters er in hun hart los van waren.

Van Heli.endoorn
,
Riedel en Schwarz vernemen we, buiten het Gen.

om, „zij woonden meestal zwijgend, in elk geval zonder openlijke

tegenspreking de offerfeesten der heid. zeer dikwijls bij” en merken

we nog op hoe waardig Grfl. zich eens bij een fosso gedroeg en hoe

de zendel. hun best deden, men denke, om een der jongsten te noe-

men, aan A. C. Krdijt te Posso, om populair te worden, ons dunkt

dan mag gezegd dat zy zich in den regel beijverd hebben om te doen

wat reeds in de instr. van ’24 was voorgeschreveu : de toegenegenheid

der heid. winnen.

Geen polemiek ook. In de Alg. bep. vergelijkt men in art. 2 den

arbeid bij een „planten” in een akker wat een nogal vreedzaam werk

is, al moet de grond soms ook eerst door geweldige middelen van

steenen en doornstruiken gezuiverd worden. Men neemt ook, al is

men genoeg op de hoogte van een of anderen godsd. om er geen

*) De paedag. waarde der Bijb. leerstof wordt door velen niet ingezien
, anders

zou een hoorder op Kerstav. '82 er zich niet over beklaagd hebben dat de leerl. van

de Zondagsschool des Gen. te Ilott. , o. m. zooveel verhalen uit het O. T. vertelden.

Stemmen uit de vrije gem. Amst. '84 p. 62. Wat Nrdb. over de leerstof des Bijbels

schreef in zijn Geschied, tegen over Krit. p. 242 vlg. verdient zeer gelezen te worden.
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karikatuur van te leveren, niemand voor zich in door te bestrijden

wat hem lief is, en zij eene getrouwe Ev. pred. ook niet denkbaar

zonder ergernis, er is genomen en gegeven ergernis. De zendel. schij-

nen van de laatste soort afkeerig geweest te zijn anders had de Dir.

nog in ’86 niet kunnen verzekeren: dat zij gemeenlijk ,stil hun weg

gingen” al konden zij zich ook, als het pas gaf, dialectisch met een

priester meten, en Kreemeb had dan in ’90 niet durven verzekeren:

wij komen niet op tegen Mohammed.

Dat men, zooveel het kon, het nationale ontzag, mag mede worden

aangenomen. Of de vrienden te Soerab. de pathetische apostrophe welke

de ,kalme” Hoezoo in ’63 goedvond aan hun adres te richten, zoo

ten volle verdiend hebben, blijve in ’t midden, maar zeker is dat

men hier dat denationaliseeren afkeurde en de zendel. er op gesteld

waren dat de christen-inl. in eigen taal God loofde, in eigen kleed

voor Hem wandelde, op eigen manier in ’t bedehuis voor zijn aan-

gezicht verscheen.

Of zij er ook op aangedrongen hebben dat dit laatste vooral, ook

op eigen kosten geschieden zou? Helaas! het Gen. heeft het bij de

jeugdige gem. evenmin tot het ,help u zelf” als tot het „regeer u

zelf” kunnen brengen. Wat dit laatste betreft, op Oost-Java heeft

men van een organisatie van verschillende gem. tot eene kerk of een

kerkgenootschap geen het minste begrip en wat de afzonderlijke gem.

(pasamoean) aangaat
,
deze is

,
hoe klein ook

,
nogal op zelfstandigheid

gesteld. Om deze tot het behartigen harer eigene zaken althans op

te leiden stelde men, geschikt personeel voorhanden zijnde, wel ker-

keraden aan en in Mrt. ’6G werd uit de Mineh.
,
waar zelfs Koemelera-

boeaai een kerkeraad had (p. 348), nog verzekerd dat men het er op

toelegde de zelfwerkzaamheid in de gem. te bevorderen, maar men
achtte dat hare zelfstandigheid nog „in de verre toekomst” lag. Ook

op Java is het christ. leven om allerlei oorzaak nog zóo zwak dat

zonder de leiding van den zen del. het voortbestaan der gem. in de

waagschaal wordt gesteld. Opvoedend moet dus ook op dit gebied

gewerkt worden, want zoolang de zendel. er toeft, ook als hulppred.

,

blijft hij
,

als behoorend tot hooger ras
,
meer meester dan pastor en

men laat hem gaarne alles over, liefst ook het verschaffen van het-

geen tot instandhouding der gem. behoort. Natuurlijk drong men er

op aan dat de inl. toch ïe(s zou bijdragen en we verhaalden in wat

vorm hij zulks deed bij kerk of schoolbouw, en rijstschuren zagen

we hier en daar verrijzen. Voorts staat er in de meeste kerkjes op

O. Java een armbus (arremboes), doch dewjjl niet eens alle vrouwen
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die langs haar komen een cent of halve cent, welke zij, om als geefsters

opgemerkt te worden, uit het oor te voorschijn halen, daarin werpen

is de opbrengst, giften na geloften uitgezonderd, gering. Toch is die

oogst van koper te waardeeren want over zilver hebben de Jav. zelden

te beschikken. Evenwel, het moet ook op onze zend. velden uit de

zilveren- naar de ijzeren eeuw '). Gewis, als het op geld vragen aankomt

worde niet vergeten wat reeds Alcoinüs aan zeker bisschop schreef:

,de tienden moeten het geloof der Saksers bedorven hebben” maar

dit neemt niet weg dat zoowel Grfl. als Wilken van oordeel mochten

zijn dat men de Alfoeren wel aan eene matige bijdrage had kunnen

gewennen. Dan hadde het voor hen geen prikkel tot overgang kunnen

wezen hun, wegen.« offers en feesten, zoo duren afgodsdienst te mogen

verwisselen met een goedkoopen, bij welks predikers zij bovendien

nog te gast gaan, om niet medic. halen ja de kind. op school konden

sturen voor niets meer dan een luttele vergoeding voor schoolbehoeften.

Ook voor Java, al verkeert het in ongunstiger conditie, is reeds vry

wat gebedeld en Grfl. maakte er in ’75 al aanmerking op dat voor

de buurt van Swaroe, waar zelfs , particuliere koffietuinen” gevonden

worden, nog steeds wissels op de nederl. liefdadigheid getrokken

werden, ’t Is dus te hopen dat Poensen, die in ’90 verzekerde: wy

zullen van hier uit nog „zéér lang” zelfs voor het trakt. der inl.

helpers te zorgen hebben, zich nu eens vergist moge hebben en dat,

om binnen onze bezittingen te blijven, het voorbeeld ’t welk de

Rijnsche zending onder het Battakvolk geeft, waar in ’90 reeds 41

gem. financieel op eigen beenen stonden, ook by het Gen. gevolgd

kan worden. Eigen brood bovenal, heeft ook op geestelyk gebied een

liefelijken klank” *).

Behalve onderwys en prediking heeft ook het verleenen van genecs-

•) Een „katechist” in Biitsch-Indië preekte over de 4 tijdjierken der zending. De
gouden eeuw, toen de stichter van den post daar werkte. Hij gaf alles, de Christ.

behoefden niets te geven. De zilveren, toen zijn opvolgers wel iets eischten, maar

toch het meest gaven. De koperen , waarin de zendel. meer vraagden dan gaven. De
onverdragelijkc ijzeren eeuw, welke men nu beleefde en waarin de zendel. niets gaven

maar alles door de gem. lieten opbrengen. R. Grukdemank, il7/ss. Studiën. Gütersloh

’94 S. 45.

2) E. A. ’18 p. 383; ’26 p. 249; 'f.3 p. G8, 85, 87, 98, 101 , 113, 117, 128, 151,

374; '66 p. 22, 98; ’68 p. IGO; ’75 p. 204; '11 p. 31, 123; ’79 p. 2G, 34; '82 p.

123; '83 p. 75, 1C8, 199; '84 p. 114; ’8G p. 108, 110, 1G3; '87 p. 17, 144; '88 p. 37.

Meded. XX p. 4, 11 , 248, 448; XXI p. 292; XXVllI p. 412; XXXIII p. 34, 37;

XXXIV p. 310. Ned. Z. Tijdschr. II p. 27, 38. Ev. Miss. Mag. '85 S. 440. IIie-

BiNK, Zend.huis p. IG, 37, G2; Nrdb., Geschied, tegenover enz. p. 222, 230. Arch.

V. Kcrkgcsch. X p. 335. De Rijnsche zend., Tijdschr. XXI p. 102.
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kundige hulp tot de methode van het Gen. behoord. Reeds in 1798

werd artzenij- en heelkunst genoemd en bij het opleidingsontwerp van

’22 werd er mede gewag van gemaakt (p. 88). De instr. van ’24

zwijgt er weer over en toen in ’38 het Z.huis werd ingericht legde

men er geen bijzonderen nadruk op, ofschoon men les kreeg in

’t behandelen van zieken en gewonden en de bezoeken in ’t zieken-

huis zeer op prijs gesteld werden. Zoowel in de Mol. als in de Mineh.

trokken de Ev. boden van hun geneesk. kennis partij en, noemde de

instr. van ’63 haar ook niet, op laatst genoemd veld wenschte men
in ’66 dat er veel aan gedaan zou worden. Eigenlijk geschiedde dit

pas op Java. J. Krüijt was daar de eerste die, soms bijgestaan door

een arts, op eene toenemende praktijk wijzen kon. Sedert zijn zoon,

,de eerste zendel. accoucheur en heelkundige van alle zendel. op Java”

genoemd, bij hem was breidde de praktijk zich dermate uit dat Kroijt

daar niet meer, zooals in ’83 bepaald was, scheen weg te kunnen

maar er te M. Warno in ’92 zelfs hospitaal kwam.

Wat Keeemer in dezen deed meldden we ook reeds.

’t Zal wel bij niemand opkomen de waarde van ziekenbehandeling

gering te schatten, doch voor de kerstening der inl. leverde zij tot

heden weinig op. We waardeeren wat Poensen nog onlangs er over

schreef maar als hij opmerkt hoe ,zeldzaam” het voorkomt dat in de

Mndber. ,een zendel. handelende als geneesmeester optreedt” dan zal

de verklaring voor dat zwijgen, want allen deden wat aan geneesk.,

wel niet alleen hierin te zoeken zijn dat men het helpen van zieken

,niet juist als iets bepaald zendelingachtigs” beschouwde. De reden

voor dat zwijgen zal ook wel geweest zijn dat die hulp zoo wat niets

opleverde voor gem. vorming. Röttger (p. 252) klaagt over dat weinig

gevolg en Sciiwarz (p. 317) oogste mede weinig dank. Boddé roept

in ’81, met het oog op de overgangen, ons toe: ,men hoede zich

voor teleurstelling!” en A. Krtjijt deelde ,de ervaring van alle

collega’s op Java” dat wij ,weinig vrucht zien” van de ziekenbe-

handeling. Toch meenen wij dat men voor onderschatting van dezen

philantropischen arbeid, vooral op Java, zich te wachten hebbe en

haar behoort te beschouwen als een kapitaal waarvan, zij ’t ook op

den langen duur, 100 of 200 jaren stelde A. Kruijt, wel rente zal

gezien worden, als ook hij er toe heeft bij gedragen om de inl. doe-

koens te verdringen, het bijgeloof te ondermynen en, zij het ook

onbewust, den Jav. onder een invloed te brengen die, zooals Poensen

meent, ,tot Christus moet leiden.” Dewijl, zooals laatstgenoemde

opmerkt, de tijd om door ontginning van woeste gronden gem. te

liRUiJF, Geschied. Ned. Z. Gen. 42
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stichten voorby is, en men deze laatste slechts kan uitbreiden in de

moham. dessa, dan mag, als de geneesk. praktijk werkelijk lot de

verbindingswegen tusschen de Cbrist. en de Moham. behoort, die

weg niet versperd worden.

Dat er tegen deze praktijk, op groote schaal uitgeoefend, zoo met

het oog op den tijd dien zij eischt als op het gevaar dat er voor

veruitwendiging van het werk van den Ev.bode in schuilt, beden-

kingen zijn in te brengen blijkt o. m. uit hetgeen R. H. Drijber in

’93 opmerkte naar aanleiding van Kreemer’s art. ,Hoe de Jav. zijne

zieken verzorgt.” Als echter maar wordt vastgehouden aan destelling

van dezen laatsten
:
„niet geneesk. maar Ev. kennis is voor den zendel.

hoofdzaak”
,

en hij
,

zooals Poensen verzekert dat tot nog toe het

geval is, maar „meester” blijft over de ziekenbehandeling en haar

slechts „als een deel” van zijn werken blijft beschouwen, dan zien

wij niet in waarom het Gen., „de paedagogische kracht” welke geacht

wordt in deze praktijk te liggen, niet bij voortduring zou blijven

aanwenden. Verdeeling van arbeid raag echter op groote stations niet

slechts uitvoerbaar, maar zelfs noodzakelijk geacht worden en zoo het

er in ’94 toekoraen kan dat
,
naar het Bestuur hoopt

,
een arts de zorg

voor het ziekenhuis te M. Warno deelt of overneemt en ook deReg.

,

wat zeker op haar weg ligt
,
eens een flinke subsidie geeft

,
dan zal het

zoo wij hopen nergens behoeven te komen tot ziekbeddendienen met

nalaten van het Woord Gods. (Hand. VI : 2 ').

Vragen wij eindelijk nog in hoever het tot de meth. des Gen. be-

hoord heeft ook van inlandsche krachten gebruik te maken
,
dan kan

gemeld dat in de instr. van ’24 al gesproken wordt (art. IG) van

inboorl. die moeten opgeleid om christ. onderwijs mee te deelen. Wat
Kam, Roskott en Grfl. voor de opleiding van inl. tot onderwijzer-

voorgangers verricht hebben zagen we reeds terwijl ook gewezen

werd op de school te Tomohon voor voorgangers alleen
,
die, ware een

in ’70 opgezet plan uitgevoerd om aan de Miueh. de zendel. op een

paar na te onttrekken, niet langer aan een zendel. zouden zijn toe-

gevoegd maar enkele gein. geheel voor hun rekening zouden gekregen

hebben. In ’6 j gingen er stemmen op om hier te lande inlanders op

te leiden en hoewel men uit de zaak Mangindaan wist hoe er in de

Mineh. over gedacht werd toch zou het advies der zendel. worden

1) E. A. ’G3 p. 124, 132; ’G5 Bijl. p. 49; '^GG p. 100. Medcd. VIII p. 284; XXV
p, 234; XXXVI p. 109, 19G, 217, 222; XXXVII p. 198, 272, 280, 285. IIiebink.,

Zend. Huis p. 23, 71. Mndber. ’94 p. 5.
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ingewotmen. Wat de br. op Java er van zeiden kunnen we niet zeggen
,

doch dat die in de Mineh. zulks afkeurden mag opgemaakt uit de

bezwaren welke zij tegen het hier opleiden van inl. voor onderwijzers

inbrachten. Uit hun kring en stand gerukt zouden deze van hun volk

vervreemd worden en dat zij, als inl., beter dan de zendel. geschikt

zouden zijn om met het volk om te gaan was, volgens hen althans,

,eene chimère.” Zij zagen in eene „opleiding in Nederland geen heil

voor de zending”; hier zag men er dus in ’86 van af en zou de

zendel. laten voortwerken met iul. „die op hunne wijze soms gebrekkig

maar altijd uit overtuiging het Ev. aan hun landgenooten verkon-

digen.” Aan deze mannen bevoegdheid te verleenen ook Doop en

Avondmaal te bedienen, daartoe schijnt het nog niet te zullen komen.

In ’93 beschouwden de hulppred. in de Mineh. dit vraagstuk wel niet

„als ongepast en onuitvoerbaar” maar, op eéne uitzondering na, waren

zij er toch tegen. Bij sommige inl. leeraars bleek de bevoegdheid huwe-

lijken te kunnen inzegenen al een te zware proef voor hun nederig-

heid en zoo men nog verder ging zouden er maar weinigen zijn die

zich niet met europ. Ev. dr. gelijk zouden willen stellen. Aan Kree-

MER die, met het oog op het kleine europ. personeel, enkele „veelbe-

lovende jonge lieden” wilde opleiden om hen, bij ontstentenis van

den zendel., ook met toediening der Bondzegelen te belasten, werd

nog in Sept. ’93 gemeld: dat het Best. die bevoegheid niet verleenen

zou „dan in overeenstemming met al onze zendel.” Zijn onze hulp-

pred. nu wel niet gehouden, zooals Dr. Schreiber een s beweerd heeft,

hunne werkzaamheid alleen tot de naamchristenen te beperken, toch

wil het ons voorkomen dat inl. helpers, in ontwikkeling niet te

hoog boven hun volk staande, op den duur de mannen zullen zijn die,

zij ’t ook door wat tijdelijk verval en strijd heen, in staat zullen

blijken de indische gemeenten tot een eigen leven en de daaruit

voortvloeiende zelfstandigheid op te leiden ^).

De zendingsmethode welke een Gen. volgt heeft rechtstreeks invloed

op het al of niet slagen van den arbeid, maar zijdelings staat daar-

mee ook in verband de verhouding waarin een gen. zich plaatst tot

andere soortgelijke corporatien. Een woord daarover achten we hier dus

op zijn plaats.

Met het Lond. gen., ’t welk den stoot tot oprichting van ’t Gen.

b E. A. ’65 p. 226; '66 p. 102, 170; ’86 p. 109; ’93 p. 177—179, 186. Meded.

XXXm p. 339. Allg. Miss. Zcitschr. ’Sl S. 463. Anderson Foreiyn. Miss. p. 103.

42*
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gaf, stond men op goeden voet en ontving van daar in 1798 reeds

boekgeschenken. Ook met het gen. te Bazel begon in dat zelfde jaar

de corresp.
,
terwijl men reeds in ’07 met Jaenicke in betrekking trad

en aan zijn Seminarie ƒ 250 schonk omdat het zich zoo „bedienste-

lijk” maakte door het leveren van zendel. (p. 91). We zullen de buitenl.

gen. met welke men te doen heeft gehad en welks afgevaardigden

men nu en dan ter Alg. Verg. ontving maar niet opnoemen en er

ons niet over verwonderen dat de verhouding aldoor vriendbroederlijk

bleef. Dat kost als men ver van elkaar woont en de belangen niet

in elkaar loopen zooveel moeite niet, maar anders wordt het als men

op beperkt terrein naast elkaar komt te staan en er mededinging

komt naar de gunst van eenzelfde publiek. Toen het Gen. werd ge-

boren was de „Broeder sociëteit” reeds 4 jaar te voren te Zeist op-

gericht en enkele van zijn leden werden direct, van het Gen. In ’ll

trof men een overeenkomst om enkele zendel. in Zeist, waar ook J.

Kam zijn zendingsliefde zou opgedaan hebben, te doen wonen, ten

einde daar in de buurt te arbeiden. Sedert ’18 noodigde men een

zeister bestuurslid ter Alg. Verg., liet uitgaande zendel. daar eerst

een bezoek brengen en schonk, wat men jarenlang schijnt volge-

houden te hebben, ƒ 100. Werd ook eens de vrees geuit dat door de

aantrekkingskracht van Rott. de kas der Broedergem. schade kon

lijden, er heerschte, gelijk nog onlangs van de zijde der laatste

verzekerd werd „altijd eene vriendelijke verstandhouding.” Deze bleef

ook met de Doopsgezinden onder welke sinds jaren eene Afd. bestond

van de eng. „Baptist Miss. Soc.”, wat niet belette dat men uit enkele

hunner gem. de Pinkster coll. ontving. In Febr. ’48 gaven zij echter

kennis een eigen Gen. op te richten, wat de Afd. Friesland aanleiding

gaf voor te stellen : het daarheen te leiden dat de Doopsgez. als eene

Afd. in het Gen. werden opgenomen „opdat er slechts één algemeen

Ned. Z. Gen. besta.” Op de zijdelings gedane vraag: of het Gen.

een arbeider uit de Doopsgez. in zijne zending zou toelaten, had de

Mndverg. toestemmend geantwoord mits deze zich „op onze posten

van het bestryden van den Kinderdoop met woorden of daden ont-

hield, zonder daarom zelf tot het doopen van onmondigen gehouden

te wezen.” Ofschoon ter Jaarverg. van ’48 werd voorgesteld dit „mits”

te laten vallen, de verg. meende zulks niet te mogen doen. Op eene

samenkomst in Jan. ’49 door 4 afgev. van beide zijden gehouden bleek

dat verbintenis in Bestuur niet ging, wat niet uitsloot dat kweekel. der

Doopsgez. tegen vergoeding in het Zend.huis konden worden opge-

leid, en men met elkaar op goeden voet verkeeren zou.
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Met de in en na ’59, onder strijd, ontstane Zend. Vereen, was de

verliouding niet zoo rooskleurig, ja op de direct, verg. van genoemd

jaar zou ,een der voornaamste leden van het gen.” zelfs aan een

voorstander van de Utr. Vereen, gevraagd hebben ,Vriend, waartoe

zijt gij hier?” Het Gen. als zoodanig, liet zich echter steeds gematigd

uit en na ’t verschijnen in ’6i van no. 10 der ütr. Ber. gaf men aan

de Comm. v. Bestuur ,het wenschelijke” eener verdediging ,in over-

weging.” Toen in ’63 geen der zendel. op Java de verzorging van

Indramaioe op zich kon nemen verblijdde de Zend, Vereen, op Java

zich er over dat Vermeer van de Geref. Z. Vereen, er zich over ont-

fermde. Op het eerste Zend.feest te Wolfheze in ’64, liet men zich

vertegenwoordigen, en besloot men zulks bij nadere uitnoodiging niet

weer te doen, het was omdat men zich als tot hiertoe, ,moet vrij-

houden van alles wat met den geest onzer instelling en de leiding

van ons werk geacht moet worden niet te strooken.” Dit besluit be-

lette niet het verstrekken van gegevens voor het op die feesten uit

te brengen Verslag terwijl reeds in ’73 een Zendingsdag, daags na

het Zend.feest, in N. Holl. gehouden door enkele bestuursleden werd

bijgewoond. Waar J. Esser c. s. zich uitliet op de op blz. 496 ver-

melde wijze achtte het Gen. het beneden zich hem te antwoorden en

had de voldoening dat een 40 leden van zekere Vereen, te Amst. tot

hetzelve overgingen. In Jan. ’68 erkende men den tijd te gemoet te

gaan ,dat de Utr. Vereen, ons de loef af zal steken” omdat vele pred.

op haar hand waren. Utr., al zou zijn Afd. te Rott. evenals de Rott.

Zend. Vereen, de noodiging om zich dat jaar op de Alg. Verg. des

Gen. te laten vertegenwoordigen afwijzen, openbaarde wel ,geen

vijandigen geest tegen ons, maar werkt in stilte voort” en al wilde

men zich van vijandschap blijvend onthouden, men zou er toch de

Perm. Comm. op wijzen of daar waar de pred. ophielden het Gen. te

steunen geen personen te vinden waren die zijn belangen wilden

behartigen.

Wanneer het Gen. echter nu en dan op saiuen werking toonde prijs

te stellen heeft het aan teleurstelling niet ontbroken. Zoo in ’73 toen

het er, met het oog op de bidstonden, bij de Utr. en de Ned. Z.

Vereen, op aandrong een rondschrijven aan de pred te zenden ten

einde de gem. eén dag per jaar bij de zending te bepalen en voorts

te overleggen wat in het belang van eikaars werk kon verricht worden.

De Utr. Vereen, wenschte er niet in te treden dewijl samenwerking

in dezen, verdeeldheid in eigen boezem zou te weeg brengen. Vier

jaar later werd eene bijeenkomst gehouden met afgev. van de beide
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pas genoemde Vereen, benevens die van de Rijnsche zending en van

de Broedergem. doch het voorstel van het Gen. om alle kerkeradeu

te noodigen ee’ns per mnd. eene coll. te doen houden voor de Vereen,

welke op .Java arbeiden, werd door allen afgewezen. In ’79 ontving

men ook geen deel van de coll. op het 16‘’® Christ. Nat. Zend.feest

gehouden.

Zoover wü weten heeft het Gen. later geen stappen meer in die

richting gedaan, doch toen in Juni ’87 het dat jaar opgerichte , Comité

voor Ned. Zend. Conferentiën” zijn eerste Verg. te Amst. hield be-

antwoordde het de uitnoodiging tot deelneming door den Secr. te ver-

zoeken er heen te gaan. Wanneer we nog melden hoe in ’82 gezegd

werd dat de nieuw ontstane Vereen. , menig voordeel” opgeleverd

hebben voor de uitbreiding van het Godsrijk en men 2 jaar later

rondweg erkende: dat de Zend. Conim. der Christ. Ger. Kerk terecht

aanstoot had kunnen nemen aan zekere vermaning in de Mndher.

,

dan gelooven wij genoeg aangevoerd te hebben om te mogen onder-

stellen dat het Gen. steeds gedachtig bleef aan Lavatek’s spreuk

„ijvert niet tegen elkander maar ijvert met elkander” ja dat het in

den regel de leus zijner Bestuurders is geweest wat nog in ’93

betuigd werd: „door Genootschapsijver wenschen wij ons niet te

laten vervoeren” ’).

Wie uit het feit dat het Gen. op een zoo glibberig pad als waarop

we het zooëven zagen niet uitgegleden is, wilde opmaken dat het

op elk gebied zoo onberispelijk was zou te ver gaan en we mogen

niet ten einde spoeden zonder gehandeld te hebben over begane

misslagen.

Dat het zich wel bewust was niet volmaakt te zijn bleek bij ver-

schillende gelegenheden. Merkwaardig is uit dit oogpunt wat bü het

12jarig bestaan des Gen. door de op p. 82 vermelde Comm. werd op-

gemerkt. Men ziet er uit (Meded. VII p. 349) hoe het geacht werd

te veel hooi op de toen nog van zoo weinig tanden voorziene vork

‘) E. A. 1798 p. 27, 40, 59; 1 799 p. 56, 58; ’07 p. 14; ’03 p. 102; ’ll p. 209;

’12 p. 114; ’18 p. 373, 378, 409; '25 p. 210; '32 p. 190; '40 p. ICO; '43 p. 79;

'48 p. 55, 127; '49 p. 10; '61 p. 172; '63 p. 359; '64 p. 85, 258; '66 p. 32, 47; '67

142; '68 p. 10, 67 ;
'72 p. 122

;
'73 p. 96, 1 89 ,

2 1 4 ;
'74 p. 1 1 ;

'77 p. 1 30 , 132, 134 ;

'78 p. 4; '80 p. 47, 177; '81 p. 90; '83 p. 172; '87 p. 32, 160; '89 p. 127. Mndber.

'82 p. 127; '84 p. 74, 167; '93 p. 140. Handel. '48 p. 73. De Heidcnb. Febr. '66

p. 38. Meded. XXXI p. 416. Feestnummer v. h. Zeister Z. Gen. '93 p. 28, 33.

Ned. Z. Tijdschr. IV p. 104.
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te nemen; niet genoeg bekend te zijn met het arbeidsveld
;
dezendel.,

te zeer op de lessen der ondervinding rekenend, niet behoorlijk op te

leiden; in de instr. te veel of te weinig te zetten; de uitgezondenen

niet genoeg aan het voorgeschreveue te binden en voorts niet vol-

doende te rade te gaan met de ervaring van andere gen. Ons dunkt

al kritiek genoeg op een Gen. dat pas kijken kwam en al wilde de

Comm. niet geacht worden ,een stellig oordeel te vellen over het-

geen wij hebben opgenoemd” zij noemde het toch. Wanneer wij de

jaren van feest- of gedachtenisviering nagaan dan is het van hen die

de ,feestrede” hielden niet te vergen dat zij door veel nadruk op be-

gane fouten te leggen hun eigen glazen zouden in werpen. Bij zulke

gelegenheden wil men, zooals Dr. S. K. Tii. v. Velzen, in zijne op 19

Dec. ’72 in Frieslands hoofdstad gehouden feestrede, rondweg erkende

,de Jeremiaden niet te luide laten uitkomen.” Men zoeke dus bij

Hoog die in ’23, bij P. H. Hügenholtz die in ’47 of bij Ternooy

Apèe die (zoo zijn rede uitkwam) in ’72 namens het Gen. optraden,

niet veel meer dan de erkentenis: dat de onvolmaaktheid welk aan

alle menschenwerk eigen is ook bij ’t Gen. niet ontbreekt. Iets verder

gaat het als Hiebink in ’44 zegt: dat het Gen. ,in vele opzigten meer

had kunnen doen” en dat, zoover de ondervonden teleurstellingen

haar grond hadden in omstandigheden ,die binnen ons bereik liggen”

deze moesten opwekken tot „ernstig onderzoek en wijze bedachtzaam-

heid.” Ook in ’70 wordt erkend „wij zijn te kort geschoten in wak-

kerheid, in volharding, in geloof, in liefde” ja zelfs wordt ondersteld

dat het daardoor wel eens kon gekomen zijn „zoo wij de eerste plaats

verbeurd hebben” en het Gen. Ned. in Indië op het gebied des geestes

niet vertegenwoordigt „omstuwd en gevolgd door jongere zusters.”

Tot aanwijzing van bepaalde misslagen kwam het echter zelden.

Nog het vlotst erkende men de gebrekkige opleiding (Hoofdst. VII

en XV), ja ook wel eens: dat men met het opgelegde kapitaal wat te

onbezorgd had omgegaan (p. 505). Dit zal wel zien moeten, ook de

Afd. Friesland wees er in ’73 heen, op de 90 mille welke van ’52—’55

in Zend.huis en Kostschool werden gestoken en al was die royaliteit

misschien gevolg van het, zooals Francken te kennen gaf, te hoog

aanslaan van den invloed der Groninger school op „den staat der

Christel, liefde in de Nederl. gemeenten”, de kas heeft er duchtig

onder geleden.

Wat de leiding der zending betreft, ook daarin werden misslagen

erkend. Beeds in ’48 gaf men als een der oorzaken waarom in 50

jaar betrekkelijk zoo weinig was uitgericht, het niet genoegzaam
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bezetten der zend.velden op. Enkele honderden heid. werden wel over-

gebracht, maar deze trokken onder de duizenden niet-Christ. nauwlüks

de aandacht en, zoo zij al niet uitstierven, van een vestigen van het

Christ. in heidenlanden, van een bekeering van yoWsstammen was

daardoor geen sprake. In ’53 wees Millies er op dat, terwijl door de

Bijbelvert. eigenlijk geheel Java open lag men daar „nog slechts drie”

Ev.boden had, terwijl, ofschoon sedert jaren reeds allerlei hulpmid-

delen om de taal te leeren voorhanden waren, geen dezer, vóór zijn

heengaan iets aan ’t Jav. gedaan had. Ter Jaarverg. van ’71 werd

door den oud-res. B. Wijnen dan ook zeer beslist voor krachtiger

optreden geijverd. Op eene plaats moest men zóó krachtig het

werk aanpakken dat men zich meester kon maken van den geest van

ouden en jongen ja den vijand overal en van alle zijden kon aan-

vallen. Een goede 10 jaar later laai Nrdb.
,
in de schets welke hij in

Mndber. ’82 van het werk des Gen. geeft, het niet ontbreken (p. 113)

aan afkeuring van de gevolgde versnipperingsmethode doch met het

woord „eén goede gids is beter dan vele wegwijzers hier en daar”,

wijst hij ter verontschuldiging op de verschillende Hulpgeu. die te

Ambon, Koepang, Soerab. en Batavia ontstaan waren en die ieder voor

hunne omgeving ijverden. Gevolg van dat zich zoo breed uitzetten

was, dat men nu en dan zendingsvelden moest prijsgeven. De Zuid.-

Westereil. in ’41, de Nickerie in ’42, Riouw in ’47, Rotti in ’50,

Timor in ’55, de Molukken en Makassar in ’64, de Mineh. in ’78,

Savoe eindelijk in ’Ü2. Nu moge men het met de Mol. en de Mineh.

zoo donker niet inzien, maar ’t is in den regel een ernstige zaak iets

los te laten waar men eens de hand aan sloeg, want de betrekking tot

het Ghrist. breekt dan, als een dunne draad, zoo licht af en de terug-

rollende golven der barbaarschheid vagen weer weg wat naar hooger

leven zweemt. Het strekt van IIoévell dan ook tot eer, dat hij, of-

schoon het opgeven der Z.W.eil. billijkend, in ’46 toch een poging

wilde wagen tot redding van aan zich-zelf overgelaten Christ. (p. 229)

en 20 jaar later nam Nrdb. onder zeker getal zekerheden ook deze op

:

dat na zulk een verlaten „er altijd een angel van naberouw in ons

genootschappelijk geweten overbleef.”

Was men voor de Hulpgen. in Indië wat al te inschikkelijk geweest,

ook ten aanzien der Reg. was men zulks. We zagen (p. 474) hoe Gr.

V. Prinsteren in ’47 als grief inbracht dat het Gen. tegenover de

Reg. niet genoeg rechtop had gestaan, en we voerden, voor ’t geval

dat zulks werkelijk zoo was, eenige ontschuldiging aan. We behoeven

daarom thans de opmerking niet achterwege te laten dat het Gen.
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wel wat fermer houding had kunnen aannemen tegenover een Gouv.

’t welk, uitgaande van het denkbeeld: de zending is er terwille van

de Kerk, de kweekek, zonder het Gen. dat ze toch had opgeleid er

ook maar in te kennen, bij hunne komst in Indië maar totwaarnem.

pred. bij vacante europ. gem. aanstelde, ’t Is zoo, reeds in 20 poogde

men zulks te voorkomen (p. 117) en 4 jaar later toonde men zeer

goed te weten waartoe men zendel. opleidde (p. 298), maar of men

ook den G-G. ,
zij het ook niet in een «gepanserde” nota, wat

slecht bekomen zou hebben, heeft doen weten wat men niet wilde,

bleek ons uit de gedrukte notulen niet. Op die wijze verloor men 14

mannen en dewijl het deze aan de vereischte klassieke en theol. vor-

ming ontbrak, stonden ze wel niet in verhouding tot een pred. als

een hospitaalbediende tot een geneesheer of als een korporaal tot een

officier, zooals de redacteur van het Soerab. Hand.blad nog in ’84van

de zendel. dorst verzekeren, maar veel eer heeft men toen toch niet

met hen ingelegd.

Wat in ’54 ten gevolge van het contract op Amboina geschied is

(p. 138) verschilt wel eenigszins van die oude manier van doen dewijl

de 6 zendel. in voormalige zendelingswerkkringen zouden arbeiden,

maar als staatsambten, werden zij in hunne vrije beweging nogal be-

lemmerd, en wel verre dat men zich deze overeenkomst, zooals eens

geëischt werd (p. 167), als eene , zonde” zou aanrekenen heeft het

weinig gescheeld of men had haar nog eens vernieuwd. Al kan niet

ontkend dat door dit alles menige bestaande gem. voor ondergang is

behoed, toch leed de heidenzending er schade door, terwijl het nog

immer een open vraag blijft: of niet op meer vrucht mag gehoopt

onder een echt heid. bevolking dan onder zoogen. Christ. die, van

oudsher aan christel. klanken gewoon en op christel. ceremoniën prat,

heelwat meenen te zijn.

Hoe dit ook wezen moge, waar zóóveel vraag naar Ev. boden

was en bleef (Mndber. ’84 p. 116), mag dit afwijken van ’t pad der

heidenen niet te hoog worden toegerekend, temeer omdat er ten

aanzien der Reg. inschikkelijkheden van bedenkelijkcr aard waren.

,Wanneer ik”, zoo schreef Nrdb. in ’69, „eene klagt heb tegen ons

Gen., dan is het deze dat het zich niet met meer warmte en wakker-

heid heeft doen gelden bij de Reg. om de hinderpalen op te ruimen

die der Ev. verkondiging in den weg staan.” Als hij er op volgen

laat dat „onze tijden” middelen aan de hand geven om den weg des

rechts in te slaan, bedoelt hij zeker wel de tijden na ’48 toen de

oude koloniale politiek van het behoud wat op den achtergrond kwam.
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Dat er echter onder de heerschappij der zoogen. liberalen nog veel

op dit gebied te wenschen overbleef verwondere niemand die erkent

dat het reg. beginsel: noch mee- noch tegenwerken, hoe schoonklin-

kend het moge zijn, vooral door den geest dien de Nederl. naar Indië

meebrengen, door Poensen in ’79 terecht „een ellendig beginsel” ge-

noemd is. Bewijs er voor is: het miskennen van ’s Gen. onderwijs op

Amboina (p. 117), het verhinderen der zending te Makassar (p. 442),

de smadelijke manier waarop de kweekschool en de scholen in de

Mineh. behandeld werden (p. 370), de voorkomende welwillendheid

waarmee Rome op datzelfde veld bejegend werd (p. 412), het voor-

bijgaan in de Reg. verslagen nog tot ’84 toe, van ’s Gen. posten op

Java, het aannemen door hooggeplaatste ambten., tot in denjongsten

tijd toe, van eene meer dan gereserveerde houding ten aanzien van

het Christ. (p. 631), terwijl we, nademaal er kans op verbetering be-

staat, maar zwijgen zullen over den rechtstoestand der Christ.-inl.

,

inzonderheid op Java.

Zoover wij uit de gedrukte not. konden opmaken heeft het Bestuur

er vermoedelijk wel toe bijgedragen om een paar gevaarlijke residenten

ontslagen te krijgen (p. 289, 314), ja ’t kwam enkele malen flink in

’t geweer (p. 157, 374, 413), maar overigens — bleef het vrij kalm.

Een gouverneur gedroeg zich, om ’t zacht uit te drukken, hoogst

onmensehkundig, en men zocht herhaling van zoo iets te voorkomen

langs — een langen omweg (p. 311); een bestuurslid was „veront-

waardigd” over betoonde vijandschap, en men maakte er zich van af

met — breede termen (p. 321); een paar zendel. brachten in ’71 bij

het Hoofdbest. persoonlijk klachten in over ambten., en ofschoon de

voorz. nog vroeg of men wel zwijgen mocht, de vergad. zag niet in

dat hier iets te doen viel; van een van billijken toorn getuigend

schrijven aan overmoedige schatkistbeheerders die het (p. 374) nog

waagden der armoede raad te geven, vernamen we niets, ja toen in

’75 bleek dat de zendel. in de Mineh. voor een groot deel „de handen

gebonden waren” achtte de Uitv. Comm. het goed „de zaak vooreerst

te laten rusten.”

Nu willen wjj niet vergeten hoe Poensen nog in ’89, uit Delft,

aanspoorde om toch voorzichtig te zjjn met dat klagen over daden

van ambten., omdat met iedere nederlaag van zulk eenen het corps

dezer mannen wordt getroffen en gekrenkt en we dus, al winnen wij

het, eene schrede achteruitgaan. We willen zelfs toegeven dat ook

hier het beeld van den duldenden Knecht van Jehovah niet op den

achtergrond mag geraken, toch neemt dit niet weg dat men van de



G67

dienaren van een Christel, staat, voor het Christendom toch ten minste

evenveel welwillendheid eischen mag ja moet als tegenover het hei-

dendom betoond wordt. Waarlijk, het Gen. en de meeste zijner die-

naren zijn in Indië geen kruidjes roer me niet geweest en als er wat

te prijzen viel, wat was men met een kleinigheid soms niet blijde

fp. 158), deed men het vaak met volle toonen. ’t Is wel jammer dat in

91 Nrdb.’s referaat over ,De betrekking van ons Gen. tot de Reg.”,

niet ter perse ging ')) maar begrijpen wij zijn stelling goed dan

acht ook hij : dat de ^welwilllendheid” ten alle tijden door de ambten,

betoond niet opwoog tegen „den tegenzin en de onverschilligheid van

anderen”^). Gelukkig! de stemming wordt allengs beter zoodat in ’92

het Hand.blad verklaarde „van harte”, een vriend der zending te zijn

en in een zitting van de 2^^® Kamer de afgev. Kielstra zelfs vragen

dorst: wie is er geen voorstander van de zending? maar desalniette-

min is er oorzaak te over om waakzaam te zijn. Daar zijn er nog

genoeg in Indië die als zeker res. van Menadó zouden kunnen zeggen

:

„ik heb niets tegen de H.H.
,
tegen hunne personen, maar ik haat

hunne zaak”, en van dezulken is begunstiging van den Islam, den-

kelijk ook van Rome te wachten. We mogen dus H.H, Bestuurders

toewenschen; een goed gehoor en geziekt en, zoo al geen scherpe dan

toch een vaardige pen om er steeds tegen op te komen als het evang.

Christendom in zijn loop wordt belemmerd en zijn voorstanders in

hun rechten worden verkort.

Dit zal des te minder geschieden, de referent w^ees er in zijn

stelling op: als de vrienden der zending maar één zijn. Dit brengt

ons tot de belangrijke vraag: heeft het Gen. er ook schuld aan dat

ten onzent die eenheid verbroken werd?

Men zij in dezen niet voorbarig, ’t Was wel niet te denken dat in

een Gen. met zulk een breeden grondslag, ’t welk reeds bij zijn ge-

boorte niet op de gunst der zoogen. Kerkelijken bogen mocht, op

den duur de zendingswerkzaamheid van heel ons volk zou saamgevat

blijven, ’t Was evenmin van velen te verwachten dat zy behoorlijk

onderscheid zouden maken tusschen zenders en gezondenen. Wat de

•) In ’t Ned. Z. Tijdschr. VI, 1, onder het afdrukken ontv., vonden wij een

refer. van die strekking.

2) De rijnsche zendel. Metslar verzekerde in Febr. ’PO te Amst
: gedurende 25

jaar hebben wij van alle gouverneurs „krachtigen steun en medewerking” ontvangen.

Ook Dr. SciiREiBER verklaarde „veel hebben wij aan het Ned. Gouv. te danken.”

Wag. Weekbl. Mrt. ’90. De Rijnsche zend. XXI p. 118. Alg. Hand. blad 13Nov. ’90.
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laatsten aangaat, de meesten onder ons volk zagen en zien in een

zendel. niet ook den pionnier die op allerlei gebied het heidendom

zoekt te ondermijnen. Zij hielden hem bijna uitsluitend voor een

geestelijke die, theol. gevormd, slechts prediker was. Men begreep

niet, dat zoo op den zend.akker al van theol. sprake kon zijn deze

daar nimmer had op te treden in het ambtskleed van het systeem,

in den philosophenmantel der speculatie of in de wapenrusting der

polemiek, maar, als het dan moest, slechts in het meer huisselijk

gewaad der Bijb. theologie.

De , Oosterlingen”, schreef in ’85 de ind. pred. Balsem, ,zljn op

het punt van dogmatiek verbazend hardleersch” terwijl Poensen ver-

zekerde dat de Christ. op O.-Java, hoewel de Doopsgez. sedert ’54

onder hen werkten, nog in ’90 niet begrepen hadden wat deze toch,

in onderscheiding van anderen, wilden. Zij doopten de lieden wat

later uit — voorzichtigheid. Toen Biegee het met zijn eerste uitzenders

te kwaad kreeg over de Confessie betoogde hij dat deze op het zend.

veld weinig te beteekenen had want ,de Jav. is vooralsnog alleen

door het hist. gedeelte der H. Schrift te bereiken.” Dat het Gen. er

mede zoo over dacht bleek uit hetgeen in ’70 aan de Confer. in de

Mineh. gemeld werd toen daar allerlei vragen aangaande den persoon

des Heeren gerezen waren. Wanneer, zoo schreef men, de bevolking

daar rijp is voor het behandelen van dergelijke quaesties, blijkt hieruit

dat de zending haar taak volbracht heeft, doch is zij er niet rijp

voor dan moeten de zendel. de „wijsheid en den tact bezitten haar

daar buiten te houden.” Voorts bedachten zeker weinigen, dat, al is

het gansch niet onverschillig tot welke richting een zendel. behoort,

dit verschil in Indië, waar zij allen tegenover eén vijand front moeten

maken, minder uitkomt. Voor een geloofsgetuigenis is daar weinig

gelegenheid want dieper ingeleiden zijn zeer schaars. Men moet

zich dus bepalen tot eene objectieve prediking en de gewezen ind.

pred. W. Mallinckrodt verklaarde ter verg. van de Evangel. pred.

in Apr. ’93, op grond zeker van eigen ervaring: dat men in de

heidenwereld met persoonlijke overtuiging niet zooveel uitwerkte als

met het beeld van den Christus. Geen wonder! Het Ev. is immers

geen philosophie maar eene verkondiging van feiten en ware er zeker-

heid geweest dat die heilsfeiten zooals de Schrift ze geeft, den heiden

werden voorgesteld, velen zouden bij het Gen. zijn gebleven ook al

hadde men het Bestuur, bij alle achting voor de personen, gaarne in

anderen geest gewenscht. Dit laatste over ’t hoofd te zien viel

menigeen echter zwaar en het zou uit dat oogpunt wenschelijk ge-
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weest zijn zoo vrijwat vroeger dan Mei ’85 in eene Best.verg. er op

gewezen ware: dat men, uit vrees voor , piëtistische bekrompenheid

en voor ledige vormen”, bet „gemoedelijk element” niet bannen mocht,

daar dit aan de samenkomsten en openbare uitingen van bet Gen.

wijding gaf niet alleen maar ook getuigde dat men zich afhankelijk

gevoelde.” Toen eindelijk de mare ging dat enkele zendel. waren af-

gevallen en anderen den Christus der Schrift niet predikten, werd

het velen te erg. Dat het Gen. tot op zekere hoogte niet aansprake-

lijk gesteld kan worden voor afval en afzwerven van zendel. behoeft

geen betoog en nog in '92 wees men de op dit punt doleerende Confer.

in de Mineh. er op: dat men de kweekel. niet onttrekken kon aan

invloeden van buiten. Aangezien het Gen. wel steeds gedaan heeft,

wat het toen zeide te willen doen nl. „verstandige, wijze en vrome

mannen” uitzenden, ware het mede niet kwaad geweest zoo het deze

eens had opgewekt ook in hunne berichten te getuigen van den

wortel uit welke hun vroomheid oplook. Reeds in ’61 merkte het

Orgaan der N. Z. Vereen, op dat door vele zendel. des Gen. „ontweken

wordt te zeggen wat men gelooft.” Waarom was bij hen, enkelen

uitgezonderd, op dit gebied zooveel schroomvalligheid en waartoe dat

zich op de ruimte houden, als in een bepaalden hoek te gaan staan

zeer te pas zou gekomen zijn (p. 618)? Vooral na ’48 werd op dit alles

steeds meer gelet en dat eéne lid der Mn dverg. had zich wel ernstig

mogen bedenken voorenaleer hij in ’59, al was toen Beets ook reeds

benoemd, door zijne stem het terugzenden eener voordracht voor

Director noodig maakte, waardoor men den schijn op zich laadde eene

bepaalde richting te willen uitsluiten. Of voorts het Gen., want hier

hebben wij met de breede rij der direct, te doen, in ’64, tengevolge

van een fatalen samenloop van moeilijke quaesties, geen aanleiding

tot verbrokkeling gegeven heeft make ieder op uit Hoofdst. XVII.

Kan, naar onze meening, het Gen. in dezen niet vrij uitgaan tot

erkenning van begane misslagen is het evenwel niet gekomen. In-

tegendeel. In 76 wordt, terwijl men verklaart in de klem te zitten

tusschen 2 partijen, verzekerd: nooit partij te hebben gekozen inden

strijd der richtingen, steeds getrouw te zijn gebleven „aan Bep. en

zinspreuk” ja dat men zich ook voorheen niet „uit zijne baan liet

dringen.” In 78 weigert men, ofschoon twee leden van ’t Hoofdbest.

zulks wenschten op grond van art. 2 der Bep., grenzen te trekken,

nog wel bij het toelaten van kweekel., ja in ’83 worden de vruchten

van het werk voor een groot deel toegeschreven juist aan dat hand-

haven der statuten „in den geest van zijne stichters.” In’84, ’t waren
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weder een paar leden van het Hoofdbest. die zulks deden
,
werd er op

aangedrongen rondweg de fouten van ’59 en ’64 te erkennen, doch

men wilde er alweer niet aan, en, zoover wij weten, liet men die

zaak verder maar rusten, begrijpende: het was zulk een têer punt

dat men maar beter deed er niet meer naar te wijzen.

Trots die overgevoeligheid op dit punt toonden sinds een goed dozijn

jaren verschillende personen die geacht werden tot de geestverwanten

der in ’64 gescheidenen te behooren, geneigdheid tot meê werken.

Veler hunner, voorzoover zij pred. waren en te Utrecht gestudeerd

hadden, waren onwillekeurig lid der daar zetelende Zend. Ver. ge-

worden, maar komende in gem. waar men gewoon was voor het Gen.

te arbeiden vonden zij geen vrijheid een onverschillige, veel minder

een vijandige houding aan te nemen en zij deden dus mee. Het onbe-

kend maakt onbemind bleek hier ook in tegengestelden zin waar, en

dewyl zulks in het hoofdkwartier opgemerkt en gewaardeerd werd namen

enkelen hunner zelfs deel in ’t bestuur. Dat zij tot dit laatste bereid

bleken, daartoe droeg denkelijk wel bij dat men het gereformeerd

drijven van de laatste jaren moede, met zeker welbehagen aan een

Instituut dacht ’t welk voor ieder die lust gevoelde mee te werken

het ,pax intrantibus” boven de deur te lezen gaf. Reeds wezen we

(p. 500) op enkelen die in ’64 niet aftrokken, meldden ook (p. 641)

hoe in ’84 zestien pred. van de rechterzijde voor het Gen. in de

bres sprongen, terwyl op de lijst der direct, verschillende namen

voorkomen die een orthodoxen klank van zich geven.

Het kan dus niet ontkend, na de schokken van voorheen heeft de

zendingsbodem zich bij ons wat gezet, de kloven zien er niet zoo

afschrikwekkend meer uit, de dampen die er uit opstijgen zijn niet

meer zoo schadelijk voor de gezondheid en — veler positie ten aanzien

van het Gen. is vrij wat verschoven. Dat zulks de opmerkzaamheid

trok, ja zelfs aanstoot gaf, laat zich denken. De oud-zendel. Coolsma

van de Ned. Z. Vereen., in Mrt ’84 meldende dat enkele mannen van

de rechterzijde de Jaarverg. des Gen. hadden bijgewoond, acht dit

„eene wending die zeker weinigen hadden verwacht”, en waardoor

het Best. des Gen. zeker het meest , verrast” zou zijn. Ds. P. J. van

Melle schreef in ’86: ,het oudere geslacht onder ons heeft om des

beginsels wille het N. Z. Gen. verlaten, de jongeren leggen sinds

eenigen tijd eene merkwaardige neiging aan den dag om de toen

getrokken lijnen uit te wisschen.”

Wij kunnen van deze uitingen weinig anders zeggen dan dat ze

getuigen van eene onvolledige en daardoor minder juiste kennis van
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’t geen er in en na ’64 in het Gen. is voorgevallen. Geen enkel beginsel

is toen uit de statuten verdwenen, door de rechterzijde is geen enkele

nieuwe lijn getrokken, ja wat toen misschien terecht gevreesd werd

nl. dat het Gen. modern zou worden, is ook niet gebeurd. De voor-

standers dier richting weten dat zeer wel. Op een verg. van het Hoofdbest.

in ’78 zei wijlen prof. J. Knappert „van de zijde der modernen moet

men begrijpen dat het niet aangaat dit Gen. tot een modern Gen. te

willen maken” en zijn geestverwant Ds. Balsem erkende in ’85: „De

mod. zijn overtuigd dat de richting van het Gen. de zoogen. Evangelische

is, met meer sympathie voor de orthodoxie dan voor ons, gelijk ook

al zijne zendel. in die min of meer orthod. richting werkzaam zijn.”

Wat het laatste betreft, hoewel in ’84 nog beslist verzekerd werd dat

het Gen. „op positief Ev. grondslag staan bleef en wil blijven staan”

toch gelooven wij niet dat men zich op het verkrijgen van min of

meer orthod. kweekel. bepaald heeft toegelegd, maar de statuten des

Gen. eischen de verkondiging van een bijbelsch Christ. en men weet

zeer goed bij de heidenen met niets anders terecht te kunnen.

Waarom, zoo vragen wij, zouden dan rechtzinnige pred. en gem.

leden, bij alle trouw aan de Vereen, tot welke zij nu eenmaal be-

hooren, op een eerbiedigen afstand van het Gen. moeten blijven?

Immers in dat Gen., 't welk bij velen in den lande nog de oudste

brieven heeft en dat het sterkste is van alle corporaties die zich hier

te lande zending ten doel stellen, werken nog krachten die aan de

de komst van het Godsrijk zeer bevorderlijk zijn en de Heer heeft

nog niet getoond met Zijn Geest en genade van hetzelve geweken te

zijn. En voorts, als zelfs naar ons Burg. Wetboek (art. 2004) „schul-

den verjaren door 30 jaren” gaat het dan wel aan het Gen. den rug

te blijven toekeeren om iets wat nu toch ook al 30 jaar geleden is?

Loopt door ons christ. Nederland, al is hij niet in kaart gebracht,

ook geen Lethestroom? Wij hopen van ja, en verwachten dat er

onder ons Christenvolk steeds meerderen zullen gevonden worden

,

die, dewijl geld toch deelbaar is, ook ons oudste Gen. met zijn rijk

voorleden niet zullen vergeten.

Aan medewerking in steeds uitgebreider en levender kring heefu

het Gen. destemeer behoefte naarmate oude vrienden en vriendinnen,

in ’91 terecht „het levend kapitaal” des Gen. genoemd, worden afge-

roepen. Daar zijn, om ons tot de laatste 10 jaar te beperken, ver-

scheidenen heengegaan die, al werd niet aller naam in de Mndber.

met een rouwrand omgeven, er aanspraak op hebben dat zij hier

zü het ook maar genoemd worden.
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Om bij de vriendinnen te beginnen wijzen we op Mevr. Kruijff

—

MoENsf ’84; Mejonkvr. M. A. Hoffmann f ’85, beiden te Rott.
,
terwyl

wij uit Friesland, waarvan in ’68 getuigd kon worden dat het ,naar

vergelijking het meeste bijdraagt” slechts den naam noemen van

Mevr. H. J. J. Thouen v. Velzen—v. Eck, in ’88 ontslapen. Wat de

vrienden betreft noemen we H. Brouwer L.Mzn. en H. Kruijff in ’85

overleden; W. Tu. v. Griethuijsen, Dr. E. H. Lasonder en M. Wijt

in ’86 heengegaan; L. V. Ledeboer Bzn. en C. W. v. d. Pot in ’91

aan ’t Gen. ontvallen; C. L. Brutel de la Rivière, J. Herman de

Ridder en H. W. de Critter, in ’93 afgeroepen, terwijl men 16 Jan.

’94 in Dr. W. Francken Azn. een man verloor die 30 jaar lid van

’t Hoofdbest. was en op de jongste Jaarverg. terecht niet slechts een

ornament maar ook een fundament des Gen. genoemd werd.

Toen deze betreurde zendingsvriend 9 Nov. ’93 zijn laatste toespraak

hield bij de installatie van den nieuwen Dir.
,
die 8 Jan. ’94 in functie

is getreden, kon hij nog 6 levenden noemen die in ‘64 in ’t Hoofdbe-

stuur zaten, terwijl ,onze Neurdenburg” toen reeds 17 jaar met

het Gen. ,in werkzame betrekking” had gestaan. De oude garde wordt

dus klein en jongeren, onder welke ook kinderen en geestverwanten

der in ’64 gescheidenen
,
komen in de voorhoede te staan. Zoo deze

laatste geroepen worden om ook in ,werkzame betrekking” tot het

Gen. te treden, dan zullen zij o. i. zich niet mogen onttrekken ja zij

kunnen zelfs het voorbeeld volgen van een talentvol rechtzinnig rott.

pred. die in ’84 „met blijdschap” zulk een benoeming aannam.

Het Gen. is wel wat moeite waard! Reeds in ’59 moge Moll ge-

sproken hebben van „een kranke zuster” (p. 480), nog is het niet, zoo-

als in ’60 een duitsche br. te Barmen meende, „de prooi” geworden van

het rationalisme, en al heeft het Dr. J. P. Esser omstreeks ’80 ook

goedgedocht „als bekend” te onderstellen: dat de geschied, des Gen.

„ten einde spoedt, zoo al niet afgesloten is”, de attestatie de vita

kan best geleverd worden. H. Dijkstra
,
pred. bij een Geref. Kerk hier

te lande, noemde het nog in ’91 „het grootste en best georganiseerde

der Ned. Zend. Gen.”, Francken meende in zijne pas vermelde rede

zonder „ijdele aanmatiging” te mogen zeggen: dat van onze Zend.

gen. het Ned. Zend. Gen. „het voornaamste is”, terwijl de op pag. 643

in het oog vallende statistiek op deze getuigenissen het zegel zet.

In zijn tijd zou B. Ledeboer verzekerd hebben dat onze zending,

dat was toen die van ’t Gen.
,
het best gedijde met: duitsche zendel.,

engelsch geld en holl. beschaving. Aangezien Dr. Gundert het nog

in ’94 wenschelük acht dezen „Grundsatz” mee te deelen, merken
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wy op dat men er zich, om onzes volks wil, in verblijden kan dat

na ’43 tot geen vreemdelingen meer de toevlucht behoefde genomen

te worden om het werk gaande te houden. Wat dat vreemde geld

betreft, als de Engelschman J. Johnston die in ’86 van het Gen.

wenschte te weten; hoeveel het gedurende zijn bestaan voor de zending

besteed had ? ooit antwoord gekregen heeft
,

zal men misschien

hebben kunnen melden: vóór ’15 droegen ook uwe landgenooten wel

wat bij
,
doch van later tyd zal men dit wel niet hebben kunnen

zeggen. De 616 plaatsen in ons land uit welke het Gen. in ’92 steun

ontving, toonen genoegzaam aan dat hiér velen er aan denken , terwijl

zij die toen bleken reeds vroeger aan hetzelve gedacht te hebben de

ontvangsten dermate hadden doen stijgen dat het totdusver, met zijn

ƒ 96000 ontvangst, hoogste jaar ’60 nog door een goede 20 mille

overtroffen werd. Verder bewijzen de 29 plaatsen in Indië die

,

’t is dikwijls meer geweest, f 962 overmaakten, dat, gezwegen

nog van den handel en de industrie welke op menige plaats in

’t leven geroepen werd, het werk daar ook voor de kas des Gen.

eenige vrucht afwierp.

Eu de vrucht op geestelijk gebied? Is deze van dien aard dat zy

waardig is op het grootboek van den menschelijken vooruitgang op

godsd. en zedelijk terrein, geboekt te worden? Het antwoord zal ver-

schillend uitvallen. Daar zijn er die, om wat oorzaak dan ook, met

het Christ. niet ingenomen zijn. Velen derzulken, op zendingsgebied nu

eenmaal geen lichtpunten willende zien, doen geen de minste moeite

deze te ontdekken en hun oordeel: ue zending werkt als een looden

boor op graniet, mag dus als een dartele vrucht der onkunde worden

voorbijgegaan. Daar zijn echter nog anderen die moeilijk te bevre-

digen zijn. Reeds in ’75 klaagde de Amerikaan R. Andebson dat velen

van de zending grooter invloed op heidenlanden verwachten dan het

Ev. totdusver op christenlanden betoond heeft, en Feancken in ’79

de vraag stellend: wat de reden mocht zijn waarom „vele opregte

Christ.” zoo weinig met de zending ophebben? antwoordde: „dat de

vruchten der zending zoo weinig aanwijsbaar zijn, en de blik waar-

mee de Christen ze beziet zóo scherp is dat menigmaal het verkeerde

op den voorgrond treedt.” Wanneer men echter niet behoort tot de

moeilijk te voldoene Christ. die overdreven eischen stellen dan durven

wy gerust wijzen op hetgeen in deze Geschiedenis aan ’tslot van elk

zendingsveld als vrucht dier zending is opgegeven. Zeker
,
daar waren

velden die naar ’t uiterlyk oordeelende weinig gedragen hebben

,

daar waren er zelfs waarop zoogoedals vergeefs gewerkt schijnt maar
KRLlJF, Geschied. Ned. Z. Gen. 43
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over het geheel komt het ons voor, zelfs al laten wij de Mineh. met

haar 134277 Ev. Christ. er buiten, dat het Gen. tegenover andere gen.

niet beschaamd behoeft te staan, ja met het oog op geheel zyn ver-

leden zelfs niet van hoogmoed beschuldigd zou kunnen worden als

het, den op zich zelf niet zoo geheel onschuldigen titel , altoos ver-

meerderaar des rijks”, in hoogeren zin van de Duitsche keizers hadde

overgenomen ').

Dat het ook in ons Vaderland op het gebied van het Godsrijk de

temperatuur heeft doen ryzen daaraan zal wel niemand twijfelen die

van het in Hoofdstuk IV geschrevene kennis nam. Maar ook buiten

dat werk der inwendige zending had het voor ons volk zyn betee-

kenis. Een band heeft het gelegd om duizenden die het voor de zen-

ding heeft weten warm te maken en — te houden; de gemeenschap

der Heiligen heeft het verwerkelijkt door met geloovigen van allerlei

volk en taal steeds in verkeer te blijven
;
den christel. horizont heeft

het verruimd door leden van verschillende kerkgenootschappen tot

eén grootsch doel te doen samenwerken
;
de zegeningen van het Christ.

heeft het meer doen waardeeren door de ellende der heidenwereld ons

volk op het hart te binden; het „ééne noodige” heeft het ons over

het ,vele goede” vaak verschil hebbend christel. publiek daardoor

mede onder de aandacht gebracht, en, wat ook niet vergeten mag
worden, het heeft den rijken bewogen zijn goud, den welgestelden

zijn zilver, den kleinen man zijn koper te offeren, niet maar voor een

stoffelijk belang ’t welk men onder de oogen had, maar voor eene

grootendeels geestelijke zaak, heel in de verte. Wie zal het ontkennen,

voor een aanmerkelijk deel kan dit alles mede tot lof van onze andere

Zend. Vereen, gezegd worden, maar dit is ’t verschil — het Gen. was

zelfs het oudste dezer in al dat goede eene halve eeuw vooruit.

Of het nog lang, misschien zelfs langer dan die later ontstane

1) E. A. ’ee p. 130; ’70 p. 141; ’71 p. 56; ’73 p. 126; ’75 p. 169; ’76 p. 5; ’78

p. 109, 195; ’79 p. 37, 191; ’83 p. 51; ’84 p. 36, 39, 177; ’85 p. 69; ’86 p. 163;

’87 p. 152; ’89 p. 57; '91 p. 25, 113; ’92 p. 54. Handel. ’44 p. 14; '48 p. 25.

Meded. XIII p. 260; XXIV p. 306. Mndber. ’70 p. 115; ’76 p. 124; ’77 p. 120;

’82 p. 113; ’85 p. 59, 134; ’86 p. 65; ’91 p. 116; ’92 p. 42; ’93 p. 114; ’94 p. 8.

Ned. Z. Tijdschr. II p. 32; V p. 365. Geïllustr. Zend.blad ’80 p. 121. H. Di.tkstba
,

Het Ev. in onze Oost, Leiden ’91 I p. 169. Geloof en Vrijh. ’68 p. 498. De Gids

’53 II p. 167. Kerk Cour. ’84 No. 3. Bibl. v. Mod. Theol. enz. VI p. 152. Orgaan

N. Z. Vereen. ’61 p. 180. De Sprokkelaar 11 en 18 Mrt. ’84. Stem. v. Wh. en Vr.

’78 p. 406; ’85 p. 756, 765. Wag. Weekbl. 6 Jan. ’86. H. C. Voorhoeve, Twee

dagen te Bannen p. 17. Anderson Hist. of the Müs. etc. Boston 75. IV p. 458. H.

Gündert. Die Ev. Miss. Calw. ’94 S. 34.
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zustervereenigingen leven zal? Op grond der geschied, zooals die na

bijna een eeuw zich aan ons voordoet ware misschien eenige gevolg-

trekking te maken die de waarschijnlijkheid aan hare zijde zou heb-

ben, maar zóóveel subjectiefs zou nog in haar zijn dat wij aan geene

profetie ons durven wagen. Ook is er niets van te zeggen of wellicht

sommige der later ontstane Vereen., die in den grond toch ook niets

anders willen dan, naar Art. 2 der Alg. Bep. des Gen., ,het ware en

werkdadige Christ. zooals het in de boeken des O. en N. Test. is

vervat en in de 12 art. der Alg. christel. geloofsbelijdenis is uitge-

drukt, zonder bijvoeging van menschelijke leerbegrippen, eenvoudig

en oprecht in de harten der menschen te planten”, of zulke Vereen,

in den loop des tijds nog eens met het Gen. vereenigd zullen

worden. Om van andere voordeelen te zwijgen, er zou aan admini-

stratie- en opleidingskosten wel zóóveel bespaard worden dat men er

enkele zendel., en op deze komt het toch maar aan, in ’theidenland

voor onderhouden kon.

Dit alles en veel meer nog wat hier te lande op zendingsgebied

wenschelijk zou wezen moet overgelaten worden aan de leiding welke

de Heer der Gemeente met de zend. vrienden houden zal. Hem zij het

Gen. ’t welk in den loop des tjjds 106 Ev. boden uitzond
, met zijn be-

stuurders en begunstigers, zijn kweekelingen en hun onderwijzers zijn

zendelingen en bekeerlingen eerbiedig opgedragen opdat het met zijn

betrekkelijk kleine kracht nog groote dingen tot stand brenge onder

de 32 millioen
, in Indië onder onze voogdij geplaatst. Stelle ons volk

het daartoe steeds beter in staat ook door zijn jongelingen, en als

het aan Bestuurders gegeven worde zulken te kunnen uitzenden die

in waarheid hdlsgezanten zijn, dan zal, waar weldra het tweede

honderdtal jaren in het leven des Gen. aanvangt ook in dat tijdperk

de arbeid niet te vergeefs zyn!

Met een verhaal, waaraan wel niemand het recht eene chri-

stelyke legende te mogen heeten betwisten zal
,

eindigen wij de

Geschiedenis van het Nederlandsche Zendelinggenootschap en zijne

Zendingsposten.

In een Nieuwjaarsnacht zat de Heer Jezus te midden van den

trouwen kring zijner jongeren. In opgewekten toon nam ieder aan

het gesprek deel, alleen Johannes bleef droevig en zwijgend bij de

vroolijke gesprekken der anderen. Op de vraag naar de oorzaak zijner

somberheid, sprak hy met weemoedigen blik: „Wanneer zal het rijk

om hetwelk wij bidden in zijne heerlijkheid gezien worden”? In

plaats van te antwoorden noodigde Jezus: „Laat ons uitgaan en door

43*
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de stad wandelen.” Zij gingen door straat bjj straat toen de Meester,

tot JoHANNEs zich Wendend, zeide: ,Zie van waar gij gekomen zjjt

en wat achter u gebleven is!” De discipel antwoordde: „Ik zie slechts

diepe duisternis.” „Welaan”, zeide de Heer, „laten wjj dan verder

gaan.” Na eene pooze herhaalde Hy de noodiging „zie achter u!”

Vol verbazing ontdekte Johannes nu dat de weg dien zij met

elkander gegaan waren en elk huis en elk hoofd ’t welk de Heer

gegroet had schitterde in een zachten glans. De jonger verstond wat

hij gezien had : de wereld is donker
,
maar waar de liefde van

Christus daarin een gedeelte wegs aflegt — daar wordt het licht!



NAAMLIJST VAN PERSONEN

DOOË HET NED. ZEXI). GENOOTSCHAP HITGEZONDEN

NAAR DE HEIDENWERELD ').

Jaar

van

uitzen-

ding.

Naam.

Jaar

van

uitzen-

ding.

Naam.

1802 Roesteen, C. Dommers, A.

Smit
,
E. Gützlaff, K. F. A.

Eeckhout, K. van Hüveker, J. E.

1803 Jansz, L. Wiënkotter, H. A. F.

Koster, W. Linden, J. C. ter

1804 Seidenfaden, J. Karbe, F. W,
1812 Süpper, J. C. Verhaag, J.

Brückner, G. W. Heijmering, G.

Kam, J. Wentink, H.

1815 Marquardt, L. 1829 Riedel, J. F.

1818 Bruijn, R. Ie Schwarz
,

J. G.

Buttenaar, H. N. Douwes, D.

Finn, J. 1832 Keijser, J. de

Hellendoorn, G. J. Gericke, G. F. A.

Jungmichel, J. C. Hartig, F.

1820 Bormeister, J. F. Ploegman
,
W. F,

Akersloot, J. Holtz, F. W.
Starink

,
J. Röttger, E. H.

Lacroix, A. F. 1834 Roskott, B. N. J.

Kindlinger, J. 1835 Ruden, C. L.

Dammers, L. Fiedler, J. F.

Muller, D. Mattern, A.

1822 Bar, J. J. Hermann
,
C. F.

Vonk, J. C. 1840 Noordholf, G.

Knecht, P. Linemann, F. H.

Irion, J. L. Wilken, N. P.

Winckler, J. C. F. Verhulp^ G.

Wix, F. A. Wulp, H. van der

1826 Luijke, W. 1843 Jellesma, J. E.

') Bij mogelijk verschil in spelling gelieve men die der naamlijsten als de o. i.

juiste aan te merken.
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Jaar

van

uitzen-

ding.

Naam.

Jaar

van

uitzen-

ding.

Naam.

1843 Donselaar, W. M. Tobi, L.

Vermaasen, J. D. 1859 Schaafsma, A. 0.

1847 Ulfers, S. 1860 Liefde, C. J. van de

Bossert, R. Visser, A.

Gasteren van Cattenburch, J. C. Poensen, C.

1849 Nooy, II. W. (L. van 1861 Wiersma, J. N.

Gonggrijp, J. R. P. F. 1863 Vries, S. J. de

Graafland, N. Wal, M. van de

Schot, C. G. Kijftenbelt, T.

Hoezoo, W. 1866 Schwarz, J. A. T.

Schuh
,
B. 1867 Bettink, H.

1850 Velden van Capellen, S. D. van de Louwerier, J.

1852 Valk, Th. A. F. van der 1869 Roskes, J. W.
1853 Rooker, II. Kreemer, J.

Goudswaard, A. Brouwer, M.

1854 Zeldam Ganswijk, D. J. ten 1872 Lange, A. de

Harthoorn, S. E. 1882 Kruijt, A.

1855 Teffer, M. 1884 Kruijt, H. C.

Biir Jr.
,
J. J. 1888 Bieger, Ph.

1856 Verhoeff Jr.
,

J. J. Hulstra, A.

Ekris, A. van Wijngaarden, J.

Tendeloo, II. J. 1890 Hiebink Rooker, J.

1858 Kruijt, J. Kruijt
,
A. C.

Smeding, H. 1894 Munnik, F. de ').

*) De mannen wier namen cursief gedrukt zijn, werden niet bepaald voor de Ev.

prediking uitgezonden.

Over 3 personen door het Gen. op de grenzen van België gesteund zie p. 51 vlg.

,

en over 14 anderen tot wier vorming enz. voor het buitenland, het Gen. heeft mede-

gewerkt p. 80, noot 2 en p. 247.

Een naam (p. 553 noot 1) lieten we maar weg van de lijst, en namen niet de

moeite na te gaan hoeveel kweekel. men, nadat zij korter of langer tijd onderwijs

ontvangen hadden, heeft moeten ontslaan.



REDISTER VAN PERSOONSNAMEN,

A.

Abednego, 606.

Abenzetz, 242.

Abisaï, 530.

Abkeoius, 247.

Aboe Hassan, 553.

Abresch, 7.

Adama, 130.

Adrian, 587.

Adriani, B. J. 500.

„ N. 451.

Afrikaner, 76.

Akersloot, 107, 110, 127, 267, 329.

Albertus, 531.

Albrecht, A. 75, 80, 263.

„ Chr. 75 vlg

Alcuinus, 656.

Ali, 251.

Alphen, van, 8, 201, 203.

Alting Mees, 408.

Anderson, 75, 276, 673.

Andrée, 428 vlg.

Andriessen, 432.

Anemaet, 51 vlg.

Angkoe, 311, 354, 389, 391, 427.

Aniep, 564, 573, 597, 607.

Arent, 287.

Arthington, 651.

Artinah, 608.

Assendelft, Mej. van, 398.

Asselt, van, 627.

Auwerda, 111, 298.

B.

Bakker, 66, 80.

Balsem, 172, 668, 671.

Bandang, 427.

Bange, 300.

Baptiste, 49.

Bar Sr., J. J. 107, 111, 113, 124, 135

vlg., 150, 176, 209, 211 vlg., 219,

223 vlg., 226 vlg., 264, 525.

Bar Jr., J. J. 143, 148, 150, 153,

166, 170.

Baregesan, van, 428.

Barth
,
333.

Baud, 515 vlg.,

Baudet, 468.

Baumhauer, van, 546.

Beets, 454, 473, 475, 531, 533, 602.

Beek, van der, 112.

Benjamin, 598.

' Bentinck
,
239.

Berg, 206.

j

Berg, van den, 615, 618.

j

Bergsma, 604.

I

Bettink, 345, 401 vlg., 446.

I Betz, 627.

I

Bezemer, 463, 552 vlg.

i Bickmore, 379.

Bieger, 203 vlg., 577, 599 vlg., 668.

Bierens de Haan, 429.

Bilderdgk, 8.

Binsbergen, van, 325.

Bleeker, 379, 431.

I Blom, 455.

Blunt
,
618.

Blussé, 4.

Boer, de, 556.

Boddé, 350, 352, 560 vlg., 604, 649,

657.

Bonnet, 43, 46.

Bormeister, 107, 131, 153, 514.
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Borst, 461, 464.

Bosch, J. C. 314, 341, 378, 432.

„ ,
W. 370, 378.

Büsken, 484 vlg.
,
494.

Bosscher, 368, 432, 603.

Bossert, 123, 126, 143 vlg.
,
150 vlg.,

155, 161 vlg., 164, 170, 331, 337,

343, 355, 636.

Bossert—Kissner, 163.

Bouwman, 467, 494.

Brand van Someren, 14.

Brem, C. 12, 14, 34, 94.

Brem, C. M. 94, 292.

Bremer, 501.

Brink, 267, 329.

Broek, Mej. van den, 398.

Brouwer, H. 422, 672.

„ M. 312, 317 vlg., 352, 356,

385, 406, 418, 584, 603.

„ —Flieringa, 318.

Brückner, 84, 96, 104, 513 vlg., 517,

522 vlg., 554.

Bruining, 46.

Brumund, 121, 135, 146, 159,171,599.

Brutel de la Rivière, 672.

Bruijn, Ie, 100, 106, 108, 127, 174 vlg.,

181 vlg., 186 vlg., 193 vlg.
, 209, 215,

222 vlg., 225, 230, 266 vlg., 466, 514.

Buddingh, 115, 119, 123.

Bunjan, 125.

Buren, van, 25, 94, 108, 266,292,321.

Burgers
, 557 ,

560.

Burgman, Mej., 76.

Burkhardt, 127.

Burton, 627.

Busken Huet, 379, 508, 534 vlg., 586,

632.

Buss, 291, 484, 518.

Bultenaar, 440, 514.

Buijs, 627.

Bijlaard, van den, 513.

Cadoret, 49.

Cambier, 321.

Cnpadoce, 61.

Capellen, van de, 111, 298.

Gasteren van Cattenburgh, van, 522.

Chalmers, 499.

Channing, 8, 518.

Chantepie de la Saussaye, 493, 500.

Chevallier, 63.

Clarisse, 87, 97.

Clercq, de, 123, 327, 347, 380.

Cocq d’Armandville, Ie, 411.

Cohen Stuart, 455, 484, 488 vlg., 490

vlg., 493.

Colomba, 11.

Cook, 6.

Gooien, 519 vlg., 528, 530, 532.

Goolsma, 670.

Gores de Yries, 284.

Gornel, 20.

Gornets de Groot, 522.

Gos, 296.

Gosta, da, 99, 473, 475.

Goster, 37.

Graandijk, 11, 15, 195, 248, 294, 585.

Grab, van der, 352, 397.

Gramer, 453.

Gramer, Mej., 398.

Gremer, R. 456.

id.
,

J. Th. 627 vlg.

Gritter, de, 672.

Grijnszen, 240.

D.

Dammerboer
,
627.

Dasmé, 598.

Davelaar, 135.

Delfos, 203.

Dermout, 497.

Dibbits, 261.

Diemen, van, 512.

Dietrich, 87.

Djarjo, 556.

Doedes, 478, 489, 636.

Doesburgh
,
van, 259, 486.

Dommers, 30, 107, 110, 135, 175 vlg.,

211, 219, 221 vlg., 226 vlg.

Dommers— van Rijswijk, 227.

Donselaar, 92, 174, 181 vlg., 185 vlg.,

j

191, 193, 196 vlg., 283, 373, 414,

I 441 vlg., 501, 521.
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Doorslag, van den, 7.

Douwes, 177.

Drijber, 658.

Dungen Gronovius, van den, 179, 182.

Dussen, van der, 104, 107.

Durell, 51.

Dijkstra, 672.

Dijxhoorn, J.
,
271.

\ ’p.’a., 642.

E.

Eckart, 604, 621.

Eeckhout, van, 71 vlg.
,
79.

Eendenburg, van, 548.

Effen, van, 7.

Egeling, 267.

Ehrhardt, 80.

Ekris, van, 123, 151 vlg.
,
163 vlg., 634.

„ Wed. van, 166.

Elias, 427.

Ellinghuijsen
,
114.

Elout, 249, 251 vlg.

Emde, 519 vlg., 528.

,
Mej. 519 vlg.

Engelsma Mebius, 84.

Enschedé, 265.

Esser, J., 196 vlg., 496, 533,562,661.

., J. P., 672.

Erasmns, 9.

F.

Fangman, 37.

Faure, 77.

Feith, 8, 269-

Feuillet, 472.

Ferff, 272.

Fiedler, 179.

Finn, 106 vlg., 109.

Forsten, 42, 80.

Francken, 272, 388,399,455,464,480,

486, 488, 495, 502, 663, 672 vlg.

Fransen van de Putte, 614.

Freijs, 518.

Fuhri, 125.

G.

Gallois, 399, 439.

Gardiner, 329.

:
Gebhard, 76.

Geelvink, 91, 190, 329.

Gerdes, 589.

Gericke, 108 vlg., 111 vlg., 115, 562.

Gersom, 560.

Gevers Degnoot, 379.

Gheijn, van den, 620, 627.

Gideon, 598.

1 Godewgck, 14.

j

Goedkoop
,

5.

I

Goldman, 121, 150, 157, 168, 256.

Gongrgp, 184.

Gordon, 592.

Goszner, 92, 388.

Goudswaard, 364, 441 vlg., 444 vlg.

„ ,
Wed. 445.

Graafland, X. 206, 300 vlg., 314, 319,

321, 336, 341, 343, 345, 348, 354

vlg., 360, 362, 366 vlg., 372 vlg.,

375 vlg., 392, 394 vlg., 398, 400,

402 vlg., 426 vlg., 430 vlg., 433,

470, 485, 501, 536 vlg., 603, 636,

652, 654, 656, 658.

Graafland, E. W. G. 463.

Granpré Molière, 615, 624.

Griethuysen, van, 672.

Groen van Prinsterer
, 99 , 274, 281 , 285

,

472 vlg., 479, 499, 664.

Groningen, van, 476.

Groot, Hugo de, 9.

„ D. A. de, 92.

Grothe, 10.

Grundemann, 585.

Guericke, 516, 521 vlg., 525.

Guillemard, 428.

Gundert, 672.

Gunsch, 528 vlg.

Gützlaff, 100, 178, 248 vlg., 254 vlg.,

291, 399, 516, 627, 652, 654.

U.

Ham, van den, 93.

' Hamelsveld, van, 7.

Hanegraat, 119, 137, 288.

Happé, 311, 314, 370, 405, 432.

Hardeland, 97.

Hardy, 113, 133.
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Haren
,
van

,
8.

Hart, van der, 443.

Hartig, 178, 182 vlg., 189 vlg., 194,

336 vlg., 363.

Harthoorn, 26, 332, 378 vlg., 430 vlg.

,

459 , 510, 532, 534 vlg., 538 vlg.,

567 vlg., 576, 579 vlg., 598, 602 vlg.,

610 vlg., 649, 652 vlg.

Hasebroek, 500.

Hasel, van, 265.

Hasselman, 408.

Hasselt, van, 172, 535.

Hazaert, 108, 174 vlg., 179, 186, 194.

Heering, 621, 622.

Hehanussa, 337, 366.

Hekmeijer, 615.

Heldring, 161 , 388 vlg., 473, 476, 478 vlg.

Hellenbroek
,
52.

Hellendoorn, 298 vlg., 301 vlg., 310,

319, 323, 328, 336, 398 vlg., 405, 654.

Helwig, 480.

Hendriks, 153, 179.

Heringa, 49, 60, 65, 83.

Herklots, 232, 235.

Hermann, 288, 302, 319 vlg.
, 328, 336,

343, 346, 354, 366, 390, 405, 652.

Herman de Ridder, 352, 397, 672.

Herwerden, van, 429.

Heurnius, 126, 265.

Heijmering, 115, 175, 178 vlg., 185 vlg.,

192, 194, 210, 215, 217, 220 vlg.,

223, 226, 229, 267, 444, 466.

Hiebink, 25, 92, 94, 137, 192, 268,

285, 292, 379, 390, 407, 455, 464,

636, 650, 663.

Hiebink, ilej., 308, 635.

„ —Rooker J.
,
385 vlg., 448.

Hiljer, 190.

Hoedt, Mej., 332.

Hoek, van der, 372.

Hoevers, 495, 497.

Hoëvell, van, 91 , 171, 229, 276 vlg.,

282, 450, 603, 622, 650, 664.

Hoezoo, 433, 459, 471, 514, 523, 531,

533, 535, 537 vlg.
,
541 vlg.

,
554 vlg.

,

567 vlg., 572 vlg.
, 582, 586, 602 vlg.,

607 vlg., 610 vlg., 622, 655.

Hofmann
,
515.

j

Hoffman, Mej. L.
,

11.

Hoffmann, Mej. M. A.
,
672.

Hofstede, 11.

Hofstede de Groot, 495.

Hogendorp, van, 84.

Hogerzeil, 456, 502.

Hollander, de, 522.

Holle, 615.

Holtz, 122, 128 vlg., 134 vlg., 143,

178 vlg., 215 vlg., 224, 228.

Hoog, 12 vlg., 46, 270, 289.

' Hoornbeek, 10.

I
Houtman, de, 510, 626.

Hove, ten, 173, 296, 404, 462.

Höveker, 116, 175, 210, 220 vlg., 228.

Hugenholtz, P. H., 28, 91, 235, 259,

277, 355, 359, 453, 472, 497, 663.

„ P. R., 455, 486, 497.

Hulstra, 385, 404, 448 vlg.

Hulshoff, 267.

Humme, 522.

1 .

Ibrahim, 579.

Imhoif, van
,
282.

Irion, 233, 236 vlg.

Iskak, 559.

Item, 307, 427.

Ittman, 494.

J.

Jackstoin, 120, 192, 443.

’s Jacob ,
411.

Jaenicke, 75, 91, 176, 189, 242,249,

253, 301, 309, 660.

Jaesrich, 229, 443.

Jans, 70, 74 vlg., 79.

i Jansz., P., 524, 562, 572, 596.

„ P. A., 536, 540, 556, 560.

Jansen, 296, 351, 368, 432, 443.

Janssen, C. W.
,
615.

Jellesma, J. E., 92, 113, 128 vlg., 134, 287

vlg., 346, 388, 405, 522 vlg., 530

vlg., 548, 555 vlg., 562, 564 vlg.,

571 ,
579 vlg.

, 588, 597 vlg., 600 vlg.

,

608, 610, 634, 636, 652.

Jellesma, Wed., 551.

Jellesma, 439, 450.
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Jeune, Mevr. Ie, 556.

Jo, 587.

Jochibet, 608.

Joel
,
579.

Joesoef, 556.

Joesoop, 556.

Johnston, 673.

Jolle, Mevr. Ie, 600.

Jong, de, 455.

Jorissen, M, 14.

Jorissen, 494.

Josef, 598.

Junghuhn, 284.

Jungmichel, 106, 221, 297, 329.

K.

Kam, S., 86 vlg., 101, 114, 169 vlg.

Kam, J., 11, 72, 83, 96, 100, 104 vlg.,

116, 124, 127 vlg., 132, 175 vlg.,

209 vlg., 212 vlg., 222, 227,230,233,

265 vlg., 297 vlg., 301, 3.36 vlg.
,
399,

466, 513, 519, 648, 654, 658, 660.

Kamp, 494.

Kalckhof, 137.

Karbe, 175 vlg.

Karolis, 225.

Kasteel, van, 25, 92, 94, 457, 470.

Keasberry
,
266.

Kemmann, 171.

Kemp, van der, 4 vlg., 7, 12, 15, 21,

24, 44, 46, 54, 66 vlg., 73 vlg., 76.

Ketelaar, 287.

Keucbenius, 616.

Keijser, de, 109, 112 vlg.
,
116 vlg.

, 124,

128, 132.

Kicberer, 24, 43, 66 vlg., 71 , 75, 80, 96.

Kielstra, 429, 667.

Kiesouw, 640.

Kiman, 555, 559 vlg.

Kindlinger, 232 vlg., 236 vlg.

King, 50.

Klausz, 468.

Klinkenberg, 465.

Klinkert, 125, 266, 556.

Knappert, 671.

Knecht, 107,

Knottnerus, 229.

Koetsveld, van, 487.

Koenen, 60.

Kool van Kasteel, 467.

Körnfeldt, 143, 206.

Korndörffer, Mej., 398.

Koster, 74 vlg., 79.

Kowiias, 384.

Kramer, 75.

Kreemer, 536, 543 vlg., 550, 587 vlg.,

592, 594 vlg., 603, 609, 623, 627,

655, 657 vlg.

Kreemer, Mevr., 595.

Krieger, 14, 42.

Krom, 14, 24, 44.

Krook, Mej., 398.

Kruijff, 672.

KruijfF—Moens, 672.

Kruijt, J., 130, 470, 540, 542 vlg., 550,

552 vlg., 556 vlg., 562, 566, 568,

577 vlg., 587, 594, 599, 603 vlg.,

611, 635, 657.

Kruijt, A., 548, 599, 608, 649, 657.

„ H. C., 208, 384, 398, 404, 628 vlg.

„ A. C., 448, 450, 540, 548 vlg., 654.

„ Mevr. J.
,
548.

Kruijt—Rooker, 549, 551.

Kuipers, 14.

Kujjpers, 7, 14.

Kijftenbelt, 542, 602.

Ij.

Laan, 260, 272.

Lacroix, 232, 234 vlg., 286.

Lamers, 51.

„ G. H., 453, 455.

Lammers, 107, 298, 336.

Lange, de, 101, 203 , 345, 352, 375 vlg.

,

384, 402 vlg.

Langhans, 586.

Lansberge, van, 409.

Lasonder, 672.

Laurillard, 487 vlg.

' Lavater, 662.

iLedebocr, B., 12, 14, 42, 84, 94, 672.

]

„ Bzn. L. V., 479.

„ B. C., 456.

i „ G. H., 612.
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Lenting, 18, 179, 252, 261, 266 vlg.,

297, 517.

Leo, 49.

Leo XIII, 407.

Lepsius, 636.

Lejjdekker, 265.

Ligt, Mej. de, 398.

Liefde, van de, 316, 321, 326 vlg.,

358, 501.

Limburg Stirum, van, 550, 604 vlg.,

615, 619.

Linden, ter, 175 vlg., 187, 189
,
193 vlg.,

212, 215, 261.

Lingen, van der, 66, 80.

Linemann
, 181, 191, 307, 309, 311,

322, 325, 336 vlg., 356, 391, 405 vlg.

Lion, 113.

Lissignol, 49.

Lith, van der, 373.

Livingstone, 400.

Lotze
,
63 , 81 ,

84.

Loudon
,
372, 406.

Louter, de, 615, 619.

Louwerier, 308, 332, 334 vlg., 365, 372,

382, 385, 392, 394 vlg., 398,404,410

vlg., 427 vlg.

Lücke, 276.

Luther, 59, 608.

Luijke, 107, 122, 128 vlg., 134 vlg.,

142 vlg., 154, 166, 175 vlg., 210, 215,

217 vlg., 222, 224 vlg., 638, 652.

Luijke—van der Veer, 213, 261.

M.

Macaulay, 208.

Maclean, 53.

Makking, Mej., 398.

Malehawang, 74.

Mallinckrodt, 668.

Malonda, E.
,
335.

„ ,
J., 317, 427.

Malsen, van, 192.

Mandagi, 296.

Manenberg, 66, 80.

Mangindaan, 390 vlg., 653.

Mangoen, 607.

Markus, 607.

Martin, 100.

Marquardt, 77, 79.

Masman, 66.

Matelief, 261.

Mattern, 263, 323, 328 vlg., 400, 402.

Mattern—OudahofF, 329.

Matthes, 25, 93 vlg., 268, 292, 404,

442, 445 vlg.

Mattbeus, 564.

Matthias, 80.

Matulesia, 103, 132.

Maukar, 375.

Maulana Ibrahim
,
509.

Mawantoe, 427.

Medhurst, 249, 266, 513, 516.

Meinsma, 522.

Melle, van, 670.

Merkus, 118, 175.

Metslar, 667.

Meulen, van der, 502.

Meurs
,
van

,
409.

Meijboom, 54.

Meijer, 520.

Millies, 274, 276, 457, 474, 518, 664.

Milne, 513.

Modderman, 387, 499.

Molenaar, 626.

Moll, 480, 484 vlg., 489, 491 vlg., 496

vlg., 500, 672.

Montanus, 297.

Monton, 513.

Morrison, 249.

Mullens— Lacroix, 240.

Muller, D. 107, 298, 343, 514.

„ P. J., 214.

„ J. P., 483.

Munnik, de, 553.

Mutsaerts, 412.

Mijer, 408.

X.

Nahuijs, 456, 488 vlg., 495, 502.

Napoleon, 67, 84, 495, 506.

Nassau, Lodewijk van, 50.

Nathanaël, 556.

Neubronner van der Tuuk, 627, 629.

Neurdenburg, 10 vlg., 25, 37, 95, 123,
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377, 385, 406, 413, 430, 455 vlg.,

464, 484, 492, 500, 534, 536, 540,

585, 617, 633, 649, 653 vlg., 664

vlg., 667.

Ngamidin, 551.

Niemann, 38, 95, 268, 402, 431, 461,

470, 535, 636.

Niks, 188, 203, 208.

Nitschmaan, 100.

NoerimaD
,
607.

Noessali, 131.

Noordhofif, 181. 190 vlg.

Nooij, 305 vlg., 442.

Nuijs Klinkenberg, van, 11.

Nijland, 624.

O.

Oerip
,
607.

Olphen, van, 289, 330, 365, 432.

Ommeren, van, 134.

Onsu, 428.

Oordt, van, 454, 479.

Oort, 93, 485 vlg.

Oosterzee, J. J. van, 500.

„ ,
C. M. van, 410.

Oosterwgk Bruijn, van, 473.

Oranje, Prins van, 84.

Ostertag, 29.

Ottolander, F., 595.

„ P., 595.

Overbeek, 234.

F.

Pak Poer, 575.

Pak Raidin, 546.

Palm, 80, 466.

Palm—Bogaard, 80.

Palm, van der, 234, 321.

Pangkeh, .348, 350, 427.

Pape, 188, 192, 196, 443.

Paq Dasima, 519 vlg., 573.

Paq Koentó, 564.

Parker, 85.

Pattiselanno
,
410.

Pauli, 60 vlg.

J

Paulus
, 427 ,

579.

Pauw, van der, 66.

Pello, 185 vlg.

Perelaer, 617.

Pfeiffer, 127, 218.

Philémon, 560.

I

Philippus, 607.

j

Picauly, 119 vlg., 122, 126, 153, 166.

!
Pierson

,
H.

,
422.

j

„ ,
A., 482, 535.

I

Pietermaat, 301, 432.

Plath, 479.

Ploegman, 178.

Poensen, 459, 537, 541, 569 vlg., 574

vlg., 587, 589, 598 vlg., 607 vlg.,

i 611, 622, 637, 649 vlg., 656 vlg.,

666
,
668 .

j

Pontak, 628.

Poorter, 468.

Pot, van der, 472, 672.

Prins, 145 ,
475.

' Prinsen, 253.

I

Proes, 489.

I

Pijzel, 493.

R.

' Radersma, 599.

Raffles, 51.

j

Rasoe, 391.

I

Recke, van der, 60.

I

Rees
,
van, 412.

Renan, 426, 433.

I

Rhijn, van, 110, 120, 122, 130, 190,

262, 286 vlg., 289, 292 vlg., 454,

j

476, 521, 524, 615.

j

Ribbius, 493.

Riebeek
,
van

, 80.

[Riedel, 109, 299, 301 vlg., 313, 323,

!
326, 334, 336 vlg., 344, 405, 428,

'

535, 652, 654.

Rinnooij, 226, 229, 321.

I

Risakotta, 366.

]
Robidé van der Aa, 409.

Robinson, 513.

Rochussen, 521, 525.

Roelofs, 245.

Roesteen, 71 vlg., 79.

i
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Roi, de Ie, 62.

Roede, de, 401, 456, 501.

Rooker, 304, 307 vlg., 315, 317, 384

vlg., 393,406,418,435,441 vlg., 630.

Roorda, 522.

Roorda van Eijsinga, 453.

Roskes, 25, 461 vlg., 464, 469 vlg.,

543, 587, 602, 609, 641.

Roakes—Neurdenburg, 543.

Roskott, 112, 114 vlg., 129, 131, 133,

137, 139 vlg., 153, 157 vlg., 167 vlg.,

170, 197, 199, 205, 261, 264, 266,

286, 288, 292, 322, 366, 389, 505,

648, 652, 658.

Roskott, Wed., 143.

Rotinsula, 338, 427.

Röttger, 98, 178, 182, 248, 252 vlg.,

304, 517, 657.

Rojjaards, 46.

Rubin, 575.

Rückert, 132, 328.

Ruden, 129, 132 vlg.

Runtunuwo, 428.

Rumphius, 283.

Rutgers, 91.

Rutgers van der Loeff, 499.

Rijk, 246.

S.

Sakineh, Elisabeth, 607.

Salomo, 190.

Samuel
,
564.

Sandick, van, 620, 627.

Saurin, 7.

Schaafsma, 169, 173, 313 vlg., 316,

327, 355, 401, 501.

Schaap, 443.

Schacht
,

14.

Schaepman, 411, 617.

Schagen van Soelen, 410, 413.

Scharp, 60, 63.

Scheffer, 495, 497.

Scheltema, 326.

Scherius, 289, 432.

Schermbeek, van, 325, 441.

Schey, 94.

SchifF, 112.

Schiller, 258.

Schippers, 338, 345, 364, 427.

Schmidt, 443, 621.

Schmid, van, 134.

Schorel, 229.

Schot, C. G., 146, 154 vlg., 170, 184,

187 vlg., 190, 441 , 468, 529.

Schot, J. G.
, 618, 620.

Schotsman, 46.

Schreiber, 295, 388, 423,446,479,628,

651, 659, 667.

Schuh, 184.

Schuller tot Peursum
, 80, 421 vlg.,

487, 611.

Schuurman, 425, 571.

Schwartz, C.
,
61 vlg.

Schwarz, J. G.
, 109, 299, 303, 306 vlg.,

309 vlg., 313, 323 vlg,, 327, 336.

354, 357, 405, 428, 652, 654, 657.

Schwarz, J. A. T.
, 324, 351 vlg., 355.

Schwarz—Constans, 310.

Sebastiaan, 427.

Seidenfaden, 75 vlg., 79.

Sembri, 599.

Serière, de, 113, 117 vlg., 134.

Serruus, 265.

Siwy, 384.

Slater, 513.

Sluijter, 186.

Smeding, 125, 537, 566, 568,598,602,

607, 614 vlg.

Smit, 71 vlg., 79.

Smith, 61.

Smits, 12.

Sol, 618.

Sommerville, 64.

Spreeuwenburg, van, 432.

Sprenger van Eijk, 412.

Stakman, 439.

Starink, 107, 128 vlg.

Steeden, van, 198.

Steur, van der, 410.

Stoové, 203.

Stork, 429, 432.

Stormer, 229.

Strauss, 7.

Stuers, de, 113, 116, 310, 320.

Sumampauw, 377.
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Süpper, 83, 96, 104, 513.

Swarts, 61.

Swaving, 380, 382 vlg.
,
424.

Swemle, 467.

Swieten, van, 443.

T.

Tangkey, 386.

Taroena, 607.

Teding van Berkhout, 373.

Teffer, 147 vlg., 168, 196, 198 vlg.,

206, 229, 404.

Teffer— Siblesz
,
600.

Tendeloo, 32, 307, 325, 339 vlg., 355,

364, 378 vlg., 391,395,406, 418,501.

Ternooij Apèl, 663.

Teutem, van, 453, 489, 491 , 494 vlg., 497.

Theesing, 479.

Thoden van Velzen, 584, 647, 663.

„ — van Eek, 672.

Thomas, 579.

Tideman, 16, 415, 466, 474, 636.

Tiele, 459, 488, 535, 606.

Tielman, 179.

Tiwow, 427.

Tobi, 153 vlg., 163 vlg., 167, 170.

Toebent, 51.

Tomlin, 250.

Toorenenbergen
,

J. J. van, 454.

Toorenenbergen
,
A. van

,
418.

Tosari, 531, 541, 544, 547 vlg., 573,

608.

Troeno Djoyo, 579.

Tromp, 66, 80.

Troostenburg de Brujjn, van, 8.

Trowt, 513.

Tumbelaka
,
427.

Tutein Nolthenius, 326.

Tuuk, van der, 629.

Tijdeman, H. W., 78.

„ ,
M., 46, 59, 96, 265.

Tijndall, 244.

U.

Uden Masman, 72, 241, 244 vlg.

Ulbricht, 80.

ülfers Sr., S., 58, 285, 322, 325, 327,

346 vlg., 391, 411, 468, 501, 652.

ülfers Jr., S., 285.

Unger, 501.

Uijtdenbroeck
, 12, 271.

V.

Valentjjn, 103, 105, 265.

Valk, van der, 477, 529, 565, 585,602.

Veekmans, 112.

Veenstra, 78.

Velden van Capellen
,
van der, 324.

Vergé, 50.

Verhaag, 175, 220.

Verhoeff, J. J., 123, 149 vlg., 162 vlg.,

169 vlg., 636.

Verhoeff, J. C., 494.

„ ,
Wed. 166.

Verhuëll, 90 vlg.

Verhulp, 180.

Verkerk Pistorlus, 172.

Verloren, 50.

Vermaasen, 92, 122, 181 vlg., 191,194.

Vermeer, 556, 661.

Vermeulen, 83.

Verster, 12 vlg., 20,42,74,76,82,396.

Veth, 8, 177, 185, 265, 433, 604.

Vinke, 457, 468, 484, 499.

Visser, 584, 602.

Vlist, van der, 42, 52.

Vollenhoven, van, 162.

Voltaire, 20.

Vondel, 259.

Vonk, 107, 110 vlg., 127, 132.

Voorhoeve, H. C., 94.

„ ,
J., H.C.zn., 478.

„ ,
H., H.C.zn., 272, 388, 391,

455, 482, 487, 494, 500, 536.

Vos, A., 42, 71, 80.

„ ,
R. J., 232, 234.

Vorm, van der, 265.

Vorsten, (zie Forsten).

Vries, J. de, 408.

„ ,
J. J. de, 463.

„ ,
J. H. de, 171.

„ ,
S. J. de, 156, 166.
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Vries, de, 93.

Vriese, de, 313, 431, 433.

W,

Wachter, 500.

Wagener, 51.

Wal, van der, 363 vlg.
,
445.

Wallace, 379, 428, 432.

Waridin, 546.

Warneck, 273, 479.

Warokka, Mej., 398.

Wayang, 427.

Weber, 370.

Weddik, 137, 379.

Weintré, 320.

Weldjjk, 82.

Wely
,
van, 297.

Wenas, 631.

Wentink, 249 vlg., 255 , 264
,

400 ,

517 ,
652.

Weppelman, 42, 54.

Werndly, 265.

Wernink, 104.

Wester, 267, 329.

Wetstein, 265.

Weijland, 465.

Wichers, 245 vlg.

Wielandt, 353, 414, 447, 449, 600.

Wiënkötter, 107, 215, 217, 224.

Wiënkötter—Sieburgh, 215.

Wiersma, 324, 326, 347, 358 vlg., 371,

381, 397, 402 vlg., 422, 428, 501,

635 vlg.

Wilberforce, 79.

Wilken, 306, 329 vlg., 332 vlg., 341,

343, 351, 354 vlg., 392, 394, 397,

400, 405, 430 vlg., 466, 652, 656.

Willem I, 12.

Willemsz, Mej., 398.

Willmet, 266.

Winckler, 31, 236, 238.

Wirjo Ardjo, 600.

Wix, 242 vlg.

Woelders, 501.

Wohon, 331.

Wolff, 60.

Wormser, 474 vlg.

Woruwe, 229.

Woruwe, Suzanna, 229.

Wowor, 448.

Wulp, van der, 180.

Wiinscher, 414.

Wijck, H. C. van der, 171.

Wijck, C. H. A. van der, 546.

Wijnen, 174, 664.

Wijngaarden, 205 vlg., 577, 629 vlg.

Wijt en zonen, 20, 267.

Wijt, M., 672.

Y.

Ysselstein, van, 84, 90, 396.

Yzerman, 468.

Z.

Zaalberg, 485 vlg., 488, 494, 499.

Zacharias
,
587.

Zahn, 20, 125.

Zegers, 80, 487, 499.

Zeldam Ganswijk, ten, 477 vlg.
,
532 vlg.,

536, 556, 565 vlg., 580, 582, 585,

598 vlg., 602, 610.

Zinzendorf, van
,

5.



REdISTER VAN PLAATSNAMEN.

A.

Adi Tojo, 569 vlg,
,
607.

Afifoltern, 211.

Ajermadidi, 341, 364, 434.

Akoon, 144.

Alkmaar, 217, 343.

Allang, 146, 154, 170.

Alpitsbock, 233.

Amahai, 141, 154 vlg., 170.

Amarassih, 196.

Ambarawa, 410, 556, 600.

Ambon, 90, 104 vlg., 111 vlg, 117, 119

vlg., 126, 128, 132 vlg., 144, 146 vlg.,

153, 155 vlg., 164 vlg., 172 vlg.,

175, 178, 188, 203,205 vlg., 210 vlg.,

214, 217, 227 vlg., 230, 286, 298,

332, 366, 377, 385, 399, 405, 425,

641, 652, 664.

Ameth, 149 vlg.

Amersfoort, 114.

Amiens, 48.

Amoerang, 302, 319 vlg.

Amsterdam, 10, 42, 46, 59 vlg., 71,

75, 91, 98 vlg., 104, 127, 182, 211,

215, 220, 234, 249, 269, 273, 298,

360, 390, 398, 431, 440, 446, 479,

486, 502, 569, 642, 661 vlg.

Antwerpen, 74.

Appingedam, 645.

Arensdorf, 132.

Arnhem, 458.

Aroë-eilanden
,

161.

Aruba, 72.

Arum, 358.

Assen, 398.

Aurich, 329, 341, 346, 348, 353,357, 380.

Austerlitz
,
465.

KRriJF, Geschied. Ned. Z. Gen.

B.

Baii, 190 vlg.

Babauw, 115, 146, 154, 181 vlg., 185

vlg., 193 vlg., 441.

Bagoejaman, 449.

Banda, 107, 109, 117, 214, 224, 511.

Bandong, 568.

Bangil, 589.

Bangkok, 250.

Banjoemaas, 556, 561.

Bantik, 296, 435, 438.

Barbados, 71.

Barmen, 94, 329, 476, 633, 638, 672.

Baros, 627.

Batavia, 18, 98, 102 vlg., 106, 108,

111, 127, 130, 165, 177, 180, 184,

198, 205, 210, 212 vlg., 221, 249,

252, 282 vlg., 287, 310, 323, 328,

465 vlg.
,
512 vgl., 515, 517, 521 vlg.,

554, 571, 584, 587, 664.

Batoemejrab, 115, 119, 148, 263.

Baviaanskloof, 67.

Bazel, 29, 50, 86 vlg.
, 91 , 93 vlg.

, 107

,

147, 151, 211, 232 vlg., 262, 271,

298, 390, 476, 633, 638, 651, 660.

Beek, 50.

Beekheim, 189.

Belang, 357.

Belon, 564.

j

Benares
,
616.

Benedenknjjpe
,

156.

Bengalen, 231 vlg., 240, 443.

Bengkol, 296.

Benkoelen, 162, 178, 345 zie verbet.,

402.

Berbek, 598.

Bergen
,
72.

44
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Berkel, 86vlg., 99, 106, 211, 232 vlg.,

265, 298, 514, 650.

Berlijn, 92, 215, 249, 256 vlg., 319,

388, 633.

Bethelsdorp, 67, 73.

Biezelinge, 488.

Bilba, 189 vlg., 194.

Bintang, 248.

Bintiirü, 509.

Bitoe, 589.

BI jj vooruitzicht, 66, 71.

Boano, 146, 153, 171.

Bodegraven, 52.

Boelecomba, 306, 440 vlg., 444.

Boeloeh Hawar, 626, 629 vlg.

Boeroe, 107, 113, 122 vlg., 131, 146,

153 vlg., 164, 171.

Bolailng Mongondou, 296 , 317 , 332,

348 vlg., 351 vlg., 356, 391, 403,

427, 447 vlg., 637, 650.

Bondo, 558.

Bongso Rèdjü, 546

Boni, 443 vlg.

Bonoa, 131.

Bonthain, 162, 165, 187, 364, 440 vlg.,

444 vlg., 505.

Borneo, 237, 296.

Bosch, den, 104, 489, 494, 501 vlg.

Breda, 523, 580, 639.

Breede, 91.

Bremen, 190, 273.

Brouwershaven, 166.

Buitenzorg, 366.

i.

Calcutta, 232, 234 vlg., 238, 286.

Cappeln, 77.

Ccram, 107, 113, 123, 126, 129 vlg.,

133, 140, 146, 149, 151, 154, 159,

165, 171, 188, 287, 346.

Ceylon, 287.

Cheribon, 181.

Chinsurah, 231 vlg., 234 vlg., 238.

Clan William, 77.

Culemborg, 184.

Cura^ao, 71 vlg., 241.

D.

Dagangan, 530, 564.

Damej, 130 vlg.

Damme, 209, 219, 222 vlg.

Dekan, 232.

Delfshaven, 14.

Delft, 184, 269, 461 , 521, 577, 637,

653, 666.

Deli, 208.

Demerary, 243.

Depok, 127, 182, 252 vlg., 264, 522,

571 ,
613.

Deventer, 11, 99.

Dimoro, 579.

Dinojó, 525.

DJanti, 575.

Djawana, 560.

Djenggrik, 579, 587.

Djoengo, 579.

Djoemblang, 555.

Dogoggan, 564.

Dohnavoor, 238.

Dongjum, 130.

Dordrecht, 4, 11, 151, 305, 363, 554,

637.

Düsselthal, 66.

K.

Edinburg, 4.

Elburg, 476.

Elmina, 78.

Elpapoety, 128 vlg., 154 vlg.

Eraden, 190.

Enzenkirchen, 232.

Erfurt, 301.

Ermeloo, 556.

Etichhoven, 50.

Ejjsden, 50.

F.

Flores, 174, 203.

I

Fluntern, 298.

Formosa, 511.

Franeker, 587.

Frederikstad, 286.

Fjjenoord, 4.
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G.

Genadeberg, 73.

Gent, 50 vlg., 53.

Gloendoeng, 546.

Golkonda, 237.

Gondang Legi, 589.

Gorontalo, 336, 360, 385, 403, 447 vlg.

Gesport, 86, 104.

Gothenburg, 42.

Gouda, 100.

Graaf Reinet, 75, 77.

Grave, 529.

’s Gravendeel
,

151.

Grisee, 532.

Groningen, 43, 57, 250, 269, 325, 483.

Grootebroek, 441.

11 .

Haag, den, 46, 60, 66, 88, 95, 99,

104, 342, 374, 398, 462, 476, 485,

494, 543, 556, 565, 638.

Haarlem, 10, 30, 37, 46, 125, 267,

469, 480, 627.

Halle, 86.

Hallum, 448.

Hamburg, 59, 200.

Harderwijk, 14.

Harlingen, 313, 455.

Haroekoe, 113, 127, 134 vlg., 141 vlg.,

149 vlg., 152 vlg., 164, 166, 214.

Heemstede, 553.

Heerle, 50.

Hemmen, 161.

Hengstdijk, 51

Heusden, 49.

Hila, 146.

Hitzum, 129.

Hoetoemoeri, 142, 147, 154 vlg.

Hontenisse, 51

Hoorn, 29, 74.

Hypolitushoef, 362.

1 .

Indramaioe, 199, 661.

J.

Japara, 532.

Jetawawa, 230.

Jever, 346.

K.

Kaapstad, 67, 74, 76 vlg., 466.

Kabeneiro, 201 vlg.

Kadoe, 509.

Kalman, 337.

Kajawoe, 334.

Kajeli, 131, 153.

Kajoe Apoe, 531, 555 vlg., 560 vlg.

Kakas, 310 vlg., 314 vlg.
,
317,408,434.

Kakaskassen, 331 vlg., 334.

Kalim Tédjö, 595.

Kalkapoer, 231.

Kamarian, 151, 154.

Kammas, 76.

Kamperduin
,

3.

Kampen, 180.

Kanonang, 318.

Kapaja, 320.

Kapataran, 305.

Karangpoh
,
350.

Karioe, 154.

Karlsbad, 200.

Kawang Kowang, 314.

Kawiri, 153.

Kaybobo, 106, 126 vlg., 132.

Kediri, 508, 525, 532, 552, 554, 564

vlg., 568 vlg., 571, 577 vlg., 583,

587 vlg., 598 vlg., 607, 609, 611.

Kema, 298, 310 vlg., 319, 325,328,335
vlg., 340 vlg., 363, 384, 401, 408.

Kendal Pajak, 553, 589, 591 vlg., 608.

Kenilo, 334.

Kerto Rèdjó, 544, 560.

Ketéwé, 203.

Key-eilanden
,
448.

Kisser, 105, 107, 113, 148, 209, 211

vlg., 222, 224 vlg., 227 vlg., 230.

Klaarwater, 75.

Klabat-di-atas, 342.

Klundert, de, 53.

Kobong, 555.

44*
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Koedoes, 532, 555.

Koedoeroes, 529.

Koemelemboeaai, 322, 346, 349, 391,

395, 420, 655.

Koendjang, 575.

Koepang, 107, 146, 173 vlg.
,
177 vlg.,

196 vlg., 199, 208, 210 vlg., 215 vlg.,

219 vlg., 223, 225, 227, 261, 404,

444, 664.

Koevorden, 211.

Koningsbergen, 215, 309.

Korendgk, 241.

Koromandel, 231 vlg., 236 vlg., 240.

Kotta Radja, 410.

Kralingen, 317.

I..

Langowan, 164, 301, 303, 310, 312,

314, 316 vlg, 328, 352, 354 vlg.,

357, 366, 389, 405, 411, 418, 435.

Larantoeka, 414, 446.

Laren, 37.

Laura, 203.

Leeuwarden, 13, 54, 77, 147,200,465,

568, 584.

Leiden, 4, 10, 29, 37, 46, 57, 60, 91,

180, 269, 325, 362, 476, 480, 645.

Leiderdorp, 286.

Leipzig, 102.

Leksmond, 66.

Lendang, 598.

Lengerich, 253.

Letty, 106 vlg, 128, 134, 176, 178,

209 vlg
,
215 vlg

, 227, 229.

Leytimor, 165.

Liaai, 199, 202, 205.

Lignières, 234.

Likoepang, 311, 336, 341 vlg.

Limbotto, 448.

Linga, 253, 255.

Linschoten, 71.

Lochem, 457.

Loevestein, 9.

Lola, 345.

Londen, 4, 61, 66, 70, 76, 84, 104,

237, 616, 633.

Loosduinen, 324.

Lotta, 342.

Loz, 251, 255, 652.

Luneray, 49.

31 .

Maassluis, 545.

Maastricht, 50.

Madagascar, 166.

Madioen, 532, 565 vlg., 569, 576, 578,

597 vlg., 610.

Madjapahit, 509, 530, 578 vlg.

Madras, 232 vlg., 237, 443.

Madura, 579, 620.

Maeter, 50.

Makassar, 187 vlg., 200, 204, 400, 440

vlg., 444 vlg., 514, 518, 523 vlg.,

664, 666.

Malakka, 107, 127.

Malalajang, 296.

Malang, 534, 541, 543, 568 vlg., 576,

578 vlg., 583 vlg., 587, 589, 592 vlg.

595 vlg., 605, 608 vlg.

Mania, 205.

Manipo, 146, 153, 171.

Mapangit, 363.

Mardika, 117.

Maria Hoorcbeke, 50 vlg.

Maron, 564 vlg., 569, 575, 577, 608.

Massoerah, 202.

jMaoembi, 296, 342, 364, 427.

Medan, 628 vlg.

Meerssen, 50.

Mekka, 619.

Melaten, 555 vlg
,
559 vlg.

Melolo, 201 vlg.

Menado, 101, 108, 178, 296 vlg., 301,

303, 310, 312, 314, 319 vlg., 324,

326, 328 vlg., 331, 334, 336, 340,

342, 352 vlg., 356, 358, 362, 380,

385, 391, 399 vlg., 405, 410, 412

vlg., 434, 447 vlg
, 467, 667.

Meppel
, 29, 66, 96, 503, 641, 645.

Mergo Rèdjó, 560.

Mesara, 199.

Meseritz, 61.

Middelburg, 4, 14, 639.

Mittau, 131.



693

Moa, 107, 134, 209, 211, 217, 219

vlg.
, 225, 227 vlg.

Modjo Warno, 204 vlg., 207, 461, 477,

524 vlg., 527, 529 vlg., 532 vlg.,

537, 541 vlg., 545 vlg., 548 vlg.,

555 vlg
, 565, 568 vlg., 575, 580,

587 vlg, 598, 602, 604 vlg., 608 vlg.,

628, 630, 649, 651 vlg., 657 vlg.

Modjo Kerto, 551, 553, 603.

„ Roti, 541.

„ Wangi, 549.

Moerdijk, 53.

Montpellier, 49.

Muntok, 255.

Naaldwijk, 164, 543.

Neder Lausitz, 200.

New-York, 71.

Neuenburg, 234.

Ngablak, 598.

Ngalappan 556 vlg.

Ngembeh, 553.

Ngoeloeg, 598.

Ngoeloep, 600.

Ngoro, 519 vlg., 527, 530, 532.

Nickerie, 241 vlg., 664.

Nieuw Guinea, 229.

Njemo, 556 vlg., 561.

Noenkoeroes, 194.

Noessalaut, 132, 144, 148 vlg., 165,

173, 432.

Nojo, 530.

Nottingham, 5.

Numansdorp, 638.

Nuttermoor, 91, 190.

Nijkerk, 7.

O.

Oelio, 186.

Oesappa, 186.

Oosterbeek, 548.

Orynale, 193.

Ossenisse, 51.

Ostende, 51.

Overschie, 324.

Oxford, 499.

Oypaw, 189.

I’.

Padang, 179, 189, 249, 252, 298.

Palembang, 235.

Palliacatte, 231 vlg., 236 vlg., 240.

Pandakan, 528.

Papar, 575.

Paraguay, 182.

Paramaribo, 241 vlg., 245.

Paritie, 194.

Parijs, 282.

Pasan, 357.

Pasarangan, 555.

Paslaten, 363.

Passoeroean, 532, 578, 580.

Passo, 212.

Pati
,
560.

Pelar, 579.

Pella, 77.

Peniwen, 591, 594 vlg., 605.

Pernangenen, 630.

Philippine, 52 vlg.

Poelé, 546, 550.

Poerwó Rèdjo, 203, 575, 577 vlg.

Poka, 113.

Ponorogo, 598, vlg.

Portsmouth, 232.

Posso, 447 vlg., 654.

Potsdam, 176, 179.

Probolingo, 594.

Purmerend, 46.

Pyritz, 249.

R.

Ranawangko, 307.

Randjoewa, 199, 202, 204.

Randoei Rèdjó, 550.

Ratahan, 312, 357 vlg., 362, 395, 420.

Rembang, 556.

Remboken, 312, 314.

Renkum, 98, 203.

Ringauw, 189 vlg.

Riouw, 247 vlg., 399, 517, 664.

Roematiga, 142.

Roemoön Bawah, 350, 435, 437.

Roeroekan, 115.

Roma, 211.
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Romohon Atas, 325.

Roodezand, 70 vlg.
,
74.

Rotterdam, 3 vlg., 12 vlg., 20, 22 vlg.,

27, 30, 38, 49, 61 vlg., 75, 77, 80,

82, 84, 88 vlg., 96, 98, 190, 212,

220, 233, 242, 248, 258, 332, 344,

352 vlg., 363, 374, 400, 460, 462,

464 vlg., 467, 478, 482, 484, 486,

489, 528, 533, 553 , 638 vlg.
,
645 vlg.

,

660 vlg., 672.

Rotti, 116, 135, 174 vlg., 181 vlg.,

187 vlg., 221, 287, 336, 441, 664.

Rijperkerk, 74.

Rijawjjk, 107.

S.

Sadras, 231, 236.

Sagan, 319.

Salaboelan, 630 vlg.

Salatiga, 104, 410, 556 vlg.

Saleijer, 444.

Sambas, 178.

Sambi Rótó, 570.

Sambi Rèdjó, 577.

Santipore, 238.

Saparoea, 126, 129 vlg., 135, 143 vlg.,

148 vlg., 151 vlg., 162, 166, 343.

Saraai, 217, 220.

Sarongson, 330.

Sas van Gent, 42, 52 vlg.

Savoe, 174, 196 vlg., 230, 317, 418,

577, 599, 630, 664.

Sawangan, 338.

Schiedam, 402, 442, 637.

Schoonhoven, 46.

Seba, 197, 199, 202, 204 vlg.

Sègarran, 552, 575.

Semarapir, 576 vlg.

Semarang, 104, 184 vlg., 283,297,384,

410, 512 vlg., 517, 523,531,541 vlg.,

553 vlg. ,*563, 610, 652.

Serampore, 104, 238.

Sermatta, 227.

Serwaroe, 215, 217, 226.

Sery Sorry, 144.

Siam, 250.

Siboga, 627.

Sibolangit
,
630.

Sidjo Ardjo, 542, 564.

Sidokaré, 184, 526 vlg., 531, 565.

Simó, 532, 556.

Sinderen, 184.

Singapore, 178 , 248 , 250, 252 ,
254

vlg., 266, 517.

Singkil, 296.

Sinnapore, 104.

Sluis, 51.

Sneek, 46, 92.

Soekaboemi, 579.

Soemba, 174, 200 vlg.

Soembergajam
, 564, 597.

Soerabaia, 109, 123, 125, 165, 178,

180 vlg., 218, 283, 440, 477, 509,

512 vlg., 519 vlg., 522, 525, 527 vlg.

,

532, 542, 545, 551, 555, 562, 564,

582, 589, 600 vlg., 603 , 606 , 655 , 664.

Soerakarta, 178, 521, 523 , 632 , 600 vlg.

Soki, 152

Solo, 600.

Sommelsdijk, 241.

Sonder, 311, 331, 343, 346, 353 vlg.,

366 vlg., 437.

Spiers 328.

Sringat, 529.

Stellenbosch
, 70, 73.

Stiens, 205.

Stille Hoop, 76.

Sint Anna Parochie, 317.

Sint Paulus Polder, 51.

Sint Thomas, 100.

Straatsburg, 184.

Stuttgart, 236.

Sumanap, 178

Sumanpouw, 358.

Suriname, 241, 247.

Suurhuisen, 191.

Swaroe, 587 vlg., 594, 605, 656.

T.

Tabonga, 450.

Tagal, 556.

Tahiti, 407.

Talawaan, 296, 300, 357, 362 vlg.
,
445.

Taloen, 575.
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Tanawangko, 143, 203, 298, 321, 329,

331, 335, 342 vlg., 355, 360, 367 vlg.,

390, 392, 394, 402 vlg., 420, 448.

Tandjong Beringin, 630.

Taras, 598.

Tatelie, 344, 355.

Tegal, 203.

Tengah Sonder, 350.

Termanoh, 189 vlg.

Ternate, 106,116, 126, 178, 221, 297,413.

Tetej, 363.

Thie, 189 vlg.

Tialarang, 178.

Ticala, 391.

Tiel, 52.

Timoe, 205.

„ Bodoe, 202.

„ Bolang, 202.

„ Koepang, 231.

Timor, 106, 108, 117, 119, 122, 126,

135, 146, 154, 173 vlg., 191 vlg.,

201, 220, 223 vlg., 264 vlg., 283,

285, 287, 336, 400, 440, 448, 514,

524, 652, 664.

Timor Deli, 201.

Tjaroeban, 598.

Todjo, 451.

Toegoe, 129, 177 vlg., 252, 613.

Toentjal, 560.

Tombariri, 342.

Tombassian, 322.

Tombatoe, 358.

Tomobon, 319, 328, 330 vlg
,
335,343,

346, 354, 381, 385, 393 vlg., 397

vlg., 400, 405, 411, 420. 448, 658.

Tompasso, 310, 437.

Tondano, 300 vlg., 315, 320, 328, 345,

353, 371 vlg., 381, 385, 391 vlg.,

401, 405,431, 434, 442, 448, 535, 630.

Tonsawang, 325, 357 vlg.

Tonsea, 326, 336, 362 vlg.

Toulouse, 50.

Treman, 338.

Tnlbagh, 80.

U.

Utrecht, 43, 46, 149, 156, 203, 269,

326, 391, 479, 483, 485 vlg., 670.

V.

Valkenburg, 50.

Velp, 29.

Vepery, 238.

Victoria, 250.

Vierlingsbeek
,
522.

Vlissingen
,
398.

Vreeswijk, 401.

W.

Waai), 113, 133, 135, 139 vlg., 142,

146, 150.

WabaaiJ, 130, 153, 160, 166, 214, 362.

Walbersdorf, 106.

Waldeck, 519.

Warmbad, 76.

Waroe DJajeng, 528, 564, 607.

Wassenaar, 476.

Weener, 190.

Weltevreden, 513.

Wetter, 211, 213, 228.

Wissekerke, 51.

Woewoek, 348.

Wolfheze, 661.

Wono llasri, 565, 569 vlg., 575, 578.

Wónó Kettangó, 599.

Wonó Rèdjó, 591, 595.

Wyoeng, 519 vlg., 529, 546.

Z.

Zeist, 77, 241 , 245, 268,466,488,660,

Zetten, 398.

Zurich, 214.

Zutphen, 128, 174, 177 vlg., 186, 298,

374, 486, 638, 640.

Zwolle, 153.

I Zwijndrecht
,

4.












